
 

                                 Posudek na diplomovou práci Martina Šrajera 

Obraz české společnosti v normalizačních komediích Petra Schulhoffa 

 

  Martin Šrajer si jako téma diplomové práce vybral filmy v žánru satirické komedie, které natáčel 
režisér Petr Schulhoff v době normalizace, samozřejmě pod cenzurním dohledem a s poměrně velkým 
diváckým ohlasem. Téma, které je samo o sobě výzvou, zvláště když dílo tohoto tvůrce zatím nebylo 
odborně zpracováno. Diskurz s přesně vytčenou metodologií, jímž si diplomand vymezil analytický 
záběr, formuloval v první, teoretické části práce. Poté nastínil hlavní teze kulturní ideologie 
v Československu v daném období a její dopad na kinematografii. V poslední části práce předkládá  
šest případových studií o vybraných Schulhoffových filmech, v jejichž detailním rozboru poukazuje, 
jak se na nich konkrétně odrážela tehdejší demoralizovaná společnost. Uvážíme-li, že toto neblahé 
období našich dějin se v posledních letech stalo poměrně frekventovaným předmětem zájmu vícero 
filmologů a historiků mladší generace, měl autor této diplomky určitou výhodu, neboť se měl o co 
opírat, případně i polemizovat. Hlavní smysl a přínos Šrajerova snažení však spatřuji v kapitole 
s jednotlivými rozbory filmů.  

    Autor se pokouší dešifrovat Schulhoffovu humoristickou strategii s ohledem k omezené a ostře 
sledované míře možností, které měl komediograf a zejména satirik za totality. V diskurzivním 
vymezení se záměrně vyhnul uměleckému hodnocení filmů. Jeho přednostním zájmem bylo 
zaznamenat, co a proč prošlo cenzurním sítem, zejména tehdy, když se humor a vtip, ať otevřeně nebo 
jinotajně, pro diváky však zcela průhledně, dotýkaly kriticky režimu a jeho nedostatků. Obraz 
odvrácené tváře socialismu v těchto komediích je obzvlášť alarmující, neboť pojednávají o dělném 
lidu z výrobního prostředí, který podlehl nešvarům měšťáctví, a kde se nenajde jediný kladný hrdina.  

   Z badatelského hlediska provedl Šrajer náročný souhrn situací, motivů, detailních prvků, k nimž 
dohledával reálné předobrazy v socialistickém modu a porovnával je s filmovými posuny do 
komediální nadsázky. V zásadě této práci nelze nic podstatného vytknout, byla provedena na odborné 
úrovni, s maximální poctivostí, podložena důkladnou přípravou. Svědčí o tom rozsáhlý soupis 
nastudované bibliografie, vyčerpávající faktografická složka, podrobné informatorium s odkazy 
k produkčním materiálům u jednotlivých filmů v barrandovském archivu.  

   Jakkoli tuto práci vysoce hodnotím, přesto musím i jako vedoucí práce vyjádřit určité zpochybnění 
zvolené metody. Už v průběhu konzultací jsme vedli s M. Šrajerem diskusi, zda má tento vlastně 
dehumorizovaný přístup relevantní oprávnění vzhledem k danému žánru. Filmy jsou sice podrobeny 
hloubkové analýze, ale v jakémsi přísně instrumentálním rozebrání do poslední součástky, kdy se 
poněkud vytrácí jejich hlavní zábavný smysl či lidově řečeno legrace. V této souvislosti v práci zcela 
chybí pasus o herecké složce, reprezentativní garnituře populárních komiků, kteří se na úspěchu filmů 
neodmyslitelně podíleli. Schulhoff rozhodně nenatáčel angažované politické satiry, nýbrž lidové 
komedie, které měly rozesmávat vyostřeným, nevybíravým pohledem na demoralizovanou 
československou společnost. Jejich obliba vycházela z principu příjemného sebeukájení, kdy divák 
poznával sebe sama, ale v anonymitě byl z obliga a bavil se tím. Při odhalování negativní stránky 
české povahy, která se utíká v krizových situacích do humorného mimikry, však v Schulhoffových 
filmech schází explicitně vyjádřené mravní poslání. To Šrajer samozřejmě ví a ve své práci i 
konstatuje, ale z parafrází opakovaných tvrzení už se nesnaží vytěžit zásadnější myšlenkové resumé.  



   Podle mého názoru by k tomu bylo třeba proniknout víc do jádra humoristické problematiky 
v českém kontextu, ale to už by znamenalo přestup do jiného diskurzu. Nechci se pouštět na pole, 
které je určeno spíš oponentovi, jen jsem chtěla upozornit na určitý problém této práce, který se 
nepodařilo úplně vyřešit.  

  Tato polemická poznámka však nechce popírat kvality diplomové práci Martina Šrajera, kterou 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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