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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá životním příběhem herečky Věry Skálové Selnerové, 

která se narodila v roce 1921 v Praze. Dětství prožila v Ústí nad Labem, odkud musela  

v roce 1938 s rodinou utéci do Prahy. Zde se dostala k divadlu - k Andule Sedláčkové  

a později do Divadla Vlasty Buriana. Zahrála si také v několika filmech (Advokát 

chudých, Muži nestárnou, aj.). Po válce svou uměleckou kariéru přerušila a provdala se za 

generála Jaroslava Selnera, který bojoval na západní a východní frontě. Po únoru 1948 

byla spolu s manželem perzekvována a odešla z Prahy. Živila se jako úřednice a učitelka. 

V 60. letech se vrátila do Prahy a začala pracovat pro Pragokoncert, odkud musel odejít po 

roce 1968 pro své politické názory. Její manžel zemřel v roce 1973. Po roce 1989 byli oba 

rehabilitováni. Předkládaná práce využívá orálně-historické rozhovory, archivní materiály 

a odbornou a memoárovou literaturu. 

Klíčová slova: Věra Skálová Selnerová, divadlo, film, Protektorát, komunismus, 

pronásledování, každodenní život. 
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