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O P O N E N T S K Ý  P O S U D E K  
 

Martin Šrajer: Obraz české společnosti v normalizačních komediích Petra Schulhoffa. 
Magisterská práce. Praha: Katedra filmových studií FF UK 2014. 

 

 

Magisterská práce Martina Šrajera rozšířila řady textů o normalizaci, jež se 

v posledních letech objevují čím dál častěji, a to včetně textů reflektujících filmovou a 

televizní tvorbu. Zjevnou fascinaci tímto obdobím ze strany badatelů provází spontánní 

konzumace normalizační popkultury současnými teenagery i o jednu dvě generace staršími 

pamětníky. Bezduchý střední proud dvou dekád z posrpnových časů slaví veleúspěšný 

comeback a dokládá, že k odduchovnění společnosti může dojít jak ve společnosti totalitní, 

tak i demokratické, z níž jako by navíc vymizel hlad po kvalitě, vzdělanosti či velkých 

tématech. Problém bude mít možná velkou část svých kořenů někde docela jinde (a v jiných 

dobách) než na ÚV KSČ. 

Autor se ve své práci rozhodl, že se podívá z hlediska ideologických požadavků 

režimu na šestici známých komedií Petra Schulhoffa z let 1974 – 1982. Důkladně se seznámil 

s domácí i zahraniční politologickou literaturou, která se tak či onak týká totalitních 

politických systémů i publikacemi (zejména kulturněhistorickými) o normalizaci, takže chci 

zdůraznit, že magisterská práce Martina Šrajera má velmi seriózní materiálové zázemí. 

V barrandovském archivu se zanořil i do pramenů dokumentujících produkční historii všech 

pojednávaných filmů, takže heuristické fázi věnoval autor opravdu velkou péči. Analýzám 

filmů předcházejí části teoretická i historicky kontextualizační opřené o bohatou literaturu. 

Konkrétní analytickou část tvoří v podstatě dramaturgické analýzy, které akcentují obecně 

řečeno sféru postav, jež jsou autorovi nositeli dobově charakteristických postojů a 

korespondují s ideologickou doktrínou politického režimu, argumentačně v textu 

reprezentovanou mimo jiné dobovými propagandistickými příručkami, včetně neblaze 

proslulého Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti. Obecně řečeno jde o velmi 

precizní text s řadou minuciózních a přesných postřehů, nad kterým nemá smysl plýtvat 

časem na detaily, i když některé výjimečně přece jen zmíním. 

Na duši mi po přečtení této práce leží daleko závažnější témata, protože témata 

koncepční povahy. Jde o práci, která směřuje, málo platné, k předem známému cíli, resp. 

výsledku, zbytky čtenářovy zvědavosti musí tedy živit pouze otázka, jak a kudy k vytčenému 

cíli autor dorazí. K nejfrekventovanějším pojmům textů patří – vedle slova „režim“ 
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evokujícího striktnost a tvrdý řád – pojem „ideologie“. Autor jej/ji vnímá ve shodě se značnou 

částí současné publicistiky i historiografie soudobých dějin jako něco odsouzeníhodného, jako 

výraz pejorativního obsahu. Mám zato – možná se mýlím –, že tento pohled na ideologii 

pochází ze studia totalitních režimů 20. století, v němž mohli hrát docela klidně prim 

politologové, nevím. Mám ale zcela jasno v tom, že s tímto zúženým i v zahraniční literatuře 

někdy pěstovaným (zejména evropské, jak jsem se dočetl) výkladem ideologie velmi 

intenzivně nesouhlasím, protože se tím de facto tvrdí, že kupříkladu demokratické systémy 

(režimy?) jsou ideologie prosty. Anebo že třeba evropská národní hnutí 19. století s ideologií 

nepracovala (v případě jejich pozitivního čtení) nebo naopak se k jejímu využívání „snížila“, 

viz celoevropský úkaz v podobě vytváření falzifikátů středověkých rukopisů. Domnívám se, 

že něco takového není v podstatě vůbec možné, že každé lidské společenství se pohybuje 

v nějakém ideologickém rámci, který má formativní, protože stmelující charakter. Ale budiž, 

autor se svým chápáním ideologie rozhodně nevychyluje ze současného diskurzu, jen tím 

signalizuje, že v jeho celkovém přístupu k tématu hraje politologie (dodejme, že tzv. 

politologie deskriptivní zabývající se politickými systémy) velmi podstatnou roli. To je 

důležité proto, abychom si ujasnili, že nejde o práci historickou, nýbrž o práci, která se vzdor 

charakteru analyzovaného materiálu zabývá rámcovými rysy politického systému, nikoliv 

každodenním životem v tomto rámci vegetujícím. Vidím v tom docela závažný rozpor, 

protože vybrané filmy jsou vědomě bezpřesahové a výlučně k zobrazení každodennosti 

směřují. Přechody z nížin každodenního života k rámcovým charakteristikám tak bývají 

prudké, neadekvátní a někdy v textu dochází ke skutečně násilným politickým generalizacím 

v intencích oficiální propagandy. Nad postavou tetičky z Ameriky ve filmu Co je doma, to se 

počítá, pánové… se tu kupříkladu „tlumočí“ její čtení z perspektivy komunistické 

propagandy: „Přeneseno do roviny mezinárodní politiky – pokud západní mocnosti projevují 

soucit se zeměmi východu, jde o soucit falešný a prázdný, neboť tyto země nedisponují 

prostředky, kterými by Východu mohly pomoct. Naopak jsou na tom natolik špatně, že se 

pokoušejí státy východního bloku okrást.“ (s. 101) 

Nad každým filmem s výjimkou posledního autor opakovaně konstatuje, že filmy 

nejsou kritické vůči režimu, že se o to vůbec nesnaží. Není mi jasné, proč něco takového autor 

očekává (formou výtky) právě od filmů tohoto typu, když se Schulhoffovými komediemi 

vězíme až po uši ve spodní části spektra středního proudu založeného na všeobecném 

vyhovování jak režimu, tak „lidovému“ vkusu masového diváka. Takové vyhovování by 

nebylo bez nějaké korespondence s propagandistickými strategiemi totalitního státu vůbec 

možné (k těmto strategiím patří například i mlčení o palčivých tématech). Z úplně jiné 
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perspektivy nahlédnuto – Barrandov vždycky usiloval o to, aby v produkčním roce vznikly 

vedle filmů tematicky závažných i několik filmů oddechových, filmů jakési druhé kategorie, 

jejichž funkcí byla zábava, a to chápu jako primární funkci Schulhoffových filmů, proto mi 

jejich primárně politické čtení skřípe násilností, byť onu korespondenci s „oficiální ideologií“ 

autor jistěže prokázal, mimo jiné prostřednictvím Schulhoffovy tematizace maloměšťáctví. 

Ale k tomuto tématu mám rovněž problematizující komentář, protože fenomén a 

pojem maloměšťáctví či měšťáctví nebyl vynálezem posrpnových komunistických 

propagandistů, nýbrž tradičním tématem umělecké kultury přinejmenším od dob 

Molièrových, klasického představitele komedie mravů, kterého také autor velmi správně 

v souvislosti se Schulhoffovými komediemi opakovaně připomíná – zejména „Zítra to 

roztočíme, drahoušku…! je v tomto ohledu docela čistý příklad, jen se autor mylně domnívá, 

že komedie mravů mají skončit nějakou nápravou postav. Právě naopak – jsou na pranýři a 

zůstávají na něm až do finálního odhalení či společenského znemožnění. Zhistorizování 

tohoto fenoménu je plně na místě nejen pro významnou pozici tématu měšťáctví v české 

literatuře, dramatu i filmu (viz kupř. případ Kondelík v interpretaci České moderny a 

v návaznosti na to zrod a pěstování pejorativně chápaného pojmu kondelíkovština v prostředí 

české filmové publicistiky), ale i proto, že se na přelomu padesátých a šedesátých let stal 

velmi důležitým instrumentem společenské kritiky v umělecké tvorbě, tentokrát nikoliv z vůle 

kulturních politiků, nýbrž z vůle tvůrců samotných. Zavedl se jako emblematizovaná zástěrka 

pro tematizaci přetvářky, pokrytectví, slabošství etc. v širších společenských souvislostech, 

z nichž se s morálním apelem vynořoval nejen jako vada na charakteru jednotlivce, nýbrž i 

jako nebezpečí pro étos a perspektivu celého lidského společenství. Resuscitace tohoto tématu 

v kontextu normalizační kultury je závažné proto, že návrat tématu maloměšťáctví byl spjat 

s jeho vykastrováním co do společenskokritického potenciálu. Stejný osud stihl i žánr 

pohádkové satiry, z níž v sedmdesátých letech zůstalo ve hře jen prolínání reálného a 

pohádkového světa, ale ono politikum skandálního výskytu pohádkového nadpřirozena 

v našem každodenním životě v rozporu s oficiálním filozofickým výkladem světa se zcela 

vytratil, zůstala jen zábavná hříčka. Celé je to vlastně o kontinuitě i diskontinuitě kultury 

zároveň. 

Autor se velmi často odvolává na různé dobové propagandistické texty, jejichž 

argumentaci používá jako doklad korespondence analyzovaných filmů s oficiální ideologií. 

Při zacházení s těmito texty je zapotřebí veliké interpretační opatrnosti, neboť jejich 

anonymní autoři či tým autorů se pohybují ve vymezeném koridoru, a to opravdu 

oktrojovaném mocenským centrem (viz Poučení z krizového vývoje) a všichni další jen 
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alibisticky varírují, co bylo centrem schváleno. Ve skutečnosti ta slova nic neznamenají ani 

znamenat nemají, jde jen o víření slovního prachu pod deštníkem nezpochybnitelného 

kanonického textu (je interpretační normou a svým slovníkem i výhružným gestem). Takže 

citace těchto textů mají hodnotu spíše ilustrační, než argumentační.  

To nás přivádí k problému práce autora s literaturou. Vedle dobových 

propagandistických brožur a rozmanitých stranických materiálů, se autor velmi často opírá 

několik typů zdrojů – je tu skupina titulů vzniklých v rámci disentu (Václav Havel, Petr 

Fidelius alias Karel Palek), je tu polistopadová historická a kulturněhistorická literatura 

zejména střední (Bílek, Macura, Rak) a mladé generace (Jiří Knapík a Martin Franc, Petr 

Kopal ad.), ojediněle zabrousí autor i na badatelskou půdu z šedesátých let (Vratislav 

Effengerger). Ke všem těmto typům zdrojů autor přistupuje bez jakékoliv kritické revize, tedy 

přinejmenším identifikaci pozice, z jaké dotyčný autor svůj text psal a také v jaké situaci. 

Disidentské texty se programově vymezovaly vůči režimu a snažily se usvědčit 

komunistickou moc všemi možnými cestami z totalitních, antidemokratických praktik – jejich 

výchozí pozice tak byla politologické povahy. Ale bez jakéhokoliv upozornění je tu citován i 

Filipec (s. 54), představitel vědeckého komunismu (na půdě ČSAV nemýlím-li se). 

Polistopadová reflexe se v rámci tohoto vyřizování účtů s minulou totalitou tohoto trendu 

vlastně stále drží. Až se tato reflexe dostane na stůl příštím badatelům poté, co tato účtovací 

vlna odezní, bude právě onen usvědčovací trend shledán jako paradigmatické povahy. 

Umělecká kultura a kulturněhistorické studium každodennosti je přitom přesně to pole, které 

nám umožňuje se od oněch pěstovaných tlustých kontur normalizačního dvacetiletí odpoutat a 

prověřit platnost různých zbytnělých tezí, Jako jsou třeba ty chatařská a chalupářská.  

Chatařská éra začala v meziválečném období a chalupářská na přelomu padesátých a 

šedesátých let dílem v souvislosti s lácí opuštěných objektů po odsunu Němců, dílem 

v souvislosti s masivním odchodem mladých z venkova do měst, v němž se snoubila 

přitažlivost městského životního s nespornými pracovními příležitostmi ve státem 

podporovaných průmyslových oborech a centrech. Ale ve hře byla i elementární otázka, kdo 

na venkově a maloměstě najde odvahu odejít do neznáma a kdo se k tomu neodhodlá a 

zůstane v bezpečí již poznaného prostředí. To je univerzální problém, který řeší lidé na celém 

světě. Přece o čem je Lucasovo American Graffity či koneckonců jeden z motivů v Maryše 

bratrů Mrštíkových v souvislosti s obsazením obcí placeného postu ponocného. Pro mě je 

kupříkladu pozoruhodné, že normalizační filmová tvorba tematizovala expanzi obyvatel měst 

na venkov a jen mizivě – alespoň si v tuto chvíli nic nevybavuji – expanzi venkovanů do 

měst, což byl neméně intenzivní sociální úkaz, jak tomu nasvědčuje horečná výstavba sídlišť 
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kolem Prahy. Rastrem politologie nemají aspekty lidského jednání tohoto typu šanci projít.  

Promiňte tuto odbočku, byla jen ukázkou možného zjemnění pohledu a pootevřených dvířek 

k jiným typům možných zobecnění. 

Neodpustím si upozornit alespoň na tři nutné korektury. Autorem velmi citovaná kniha 

Ladislava Holého se jmenuje Malý český člověk a skvělý český národ, ne velký český národ. 

Zpěváci a herci nebyli registrováni ve Svazu výtvarných umělců (s. 96), ale ve svazech svých 

oborů. Sborník Petra Kopala Film a dějiny2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla přiřkl 

autor omylem Pavlu Skopalovi. Vymstilo se zde, že Martin Šrajer důsledně pracuje 

s uvedením vlastního jména v normou povolené iniciálou zkrácené formě. Pokud není autor 

pod tlakem nějaké vnější předepsané normy, není produktivní ani pro autora, ani pro uživatele 

jeho textu této možnosti využívat.  

Základním problémem pro mě je, že autor vynaložil spoustu práce a času na vlomení 

se do otevřených dveří, na skupinku filmů, které byly režimu po srsti. Kdyby totéž úsilí 

vynaložil na třeba na Panelstory Věry Chytilové, byl by to pro mě experiment neskonale 

zajímavější a závažnější, a to téměř bez ohledu na úspěch tohoto experimentu, protože právě 

toto je ono téma jako hrom – zasaženost filmů na režimu vyvzdorovaných, jak se domníváme, 

jeho ideologickou doktrínou, ona směsice vědomých i nereflektovaných ústupků. 

Uvědomuji, si pečlivost autorova přístupu k tématu i svědomitost celé práce, ale její 

základní tah na branku – jakkoliv je velmi intenzivní – je mylný, neboť branka, myslím, stojí 

někde úplně jinde. Doporučuji práci k přijetí a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

V Chýnově 24. 8. 2014 
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