
Posudek bakalářské práce Davida Semlera Šrámek (Krška): „Stříbrný vítr“ na filmovém 

plátně 

 

Ve své bakalářské práci si David Semler vybral atraktivní, hojně diskutovaný problém 

literární předlohy a filmové adaptace, který si zúžil na téma vztahu Šrámkovy prózy Stříbrný 

vítr a filmové adaptace literární předlohy režiséra Václava Kršky z roku 1953. Svoji práci 

pojal jako komparaci, kdy vedle sebe postavil analýzu Šrámkova textu a analýzu Krškova 

filmu. Předně je třeba říci, že Semlerova práce je psaná kultivovaně, jen s občasnými 

stylistickými nedopatřeními či překlepy; využívá adekvátní odborné literatury, zejména při 

analýze prozaického textu, a dobové kritiky – v případě rozboru Krškova filmu. Pozitivně 

hodnotit je třeba zejména kompozici obou komparovaných částí, v nichž autor vrství 

argumentaci tak, aby poukázal na klíčovou kritickou tezi své práce, mapující důsledky 

Krškova tvůrčího postupu, vymezující na rozdíl od Šrámkova konceptu románu zrání filmový 

prostor necelým rokem života hlavního, již skoro dospělého hrdiny, přičemž ovšem do tohoto 

zúženého prostoru režisér vměstnal celou řadu scén, které v románu spadají do dětských 

Ratkinových let, čímž usiloval o naivizaci a tím, domnívám se, o posílení lyrizace jako 

klíčového tvárného principu filmu, ovšem na úkor částečné nevěrohodnosti hlavní postavy. 

 Cenná je podle mého názoru ta část autorovy práce, kde shrnuje odbornou diskusi nad 

otázkou kompozice Šrámkova románu, jeho argumentace tu je vzhledem k druhé „filmové“ 

části jeho rozboru, která na ni organicky navazuje, logická a živě kritická; vytváří tak 

spolehlivý odrazový můstek – mnohdy s oporou v textu vedoucí své práce doc. Mravcové, 

zahrnutém do knihy Film a literatura (1988), dále textů Jana Dvořáka ad., které patřičně 

cituje, koriguje a částečně rozvíjí – pro filmovou analýzu. V této pasáži Semlerovy práce 

ovšem vyvstávají dva podle mého názoru důležité kritické podněty. Problém filmových 

adaptací literárních předloh je obecně, jak bylo řečeno, diskusně hojně frekventovaným a 



v důsledku nekončícím odborným a kritickým tématem, které zaměstnávalo a zaměstnává 

poměrně velké množství povolaných i samozvaných diskutérů a tím produkuje i poměrně 

velké množství více či méně adekvátní sekundární literatury. Na rozdíl od odborně podložené 

autorovy argumentace v literární částí však v části adaptační marně hledám titul, který by 

svědčil o širší obeznámenosti autora s touto složitou problematikou. Nevolám tu po 

„povinném“ odcitování patřičných odborných titulů, které by filmový historik či teoretik 

považoval v tomto případě za nezbytné, cením si autorovy schopnosti popsat kompozici a 

dramaturgické problémy Krškova filmu. Hlubší obeznámení s pracemi rozvíjejícím problém 

adaptace by však možná autora varovalo před vyhraněnými kritickými hodnoceními typu 

(parafrází řečeno) „tato patetická scéna vzbuzuje dnes úsměv“, neboť v podstatě jde o 

ahistorické hodnocení fenoménu, který je naopak plný významů a otázek ve smyslu dobového 

uchopení patosu, vztahu této dobové normy vzhledem k literární předloze (šrámkovský patos, 

sentimentalita) a podobně, popř. na dobovou historicky podmíněnou volbou lyrického 

fundamentu, který se možná rozchází s „realisticko-naturalistickými“ prvky literární předlohy, 

avšak činí tak s určitého důvodu, vzhledem k dobové společenské situaci, k polemice 

s dobovou estetickou normou apod. Hodnocení adaptace z perspektivy „dneška“, k čemuž se 

autor hlásí, je sice (spíše publicisticky) relevantním postojem, ovšem je třeba ho korigovat s 

přihlédnutím k historickým souvislostem. Tyto vazby by pak (možná) rezolutní kritiku 

Krškova tvůrčího činu relativizovaly, respektive přiblížily dobové realitě a tím více vyjevily 

relevanci jeho dobového uměleckého významu. 

Práci Davida Semlera pochopitelně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako 

výbornou – velmi dobrou, a to podle průběhu obhajoby. 
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