
Posudek vedoucího práce 

Martin Šimek, Téma atentátu na Heydricha v české a československé (populární a 

dokumentární) filmografii po roce 1989, UK FHS, 2014, 66, XXXVIII s. 

 

V předložené práci se Martin Šimek věnuje velmi zajímavému problému zpracování 

historické látky, konkrétně atentátu na R. Heydricha, ve filmu. Výzkum prováděl formou 

analýzy jednotlivých filmových snímků (Kulka pro Heydricha, Lidice, Protektor), jejíž výsledky 

pak dále komparoval s výstupy analýzy rozhovorů s režiséry daných filmů (R. Sedláček, P. 

Nikolaev, M. Najbrt). Práci autor rozdělil do pěti částí (logicky členěných do podkapitol) a 

příloh, obsahujících přepisy provedených rozhovorů. Zaměření vyplynulo z autorova zájmu o 

filmovou vědu a historii, formulace základních rovin zkoumání problému a konkrétních 

badatelských otázek tak odpovídá osobitému přístupu Martina Šimka, který se pokusil na 

daném vzorku sledovat způsoby zacházení s minulostí v rámci specifické umělecké tvorby 

(navíc žánrově různorodé). Jak z textu vyplývá, Martin Šimek si je dobře vědom značné šíře 

možných otázek, které se s tématem pojí, nicméně pro svou práci se pokusil jasně vymezit 

okruhy zkoumání tak, aby byl výzkum přiměřený rozsahu bakalářské práce. Základní trojici 

představují následující okruhy: 1. přístup k dramaturgicko-režijnímu zpracování z hlediska 

poměru mezi obsahem a formou, 2. možná omezení a vlivy vstupující do tvorby zvenčí, 3. 

problém vědomé či nevědomé indoktrinace potencionálního publika ze strany tvůrců (viz s. 

1). 

Teoretickou část práce Martin Šimek zahajuje vymezením základních pojmů (dokument, 

hraný dokument, populární filmová tvorba) a teorií (pro vlastní výzkum využitelných) filmové 

vědy. Následuje stanovení kategorií, které autor využívá při analýze filmových snímků a 

rozhovorů s režiséry. Ve třetí části teoretického oddílu autor krátce definuje pojmy historické 

vědomí, kolektivní paměť a reprezentace, přičemž se pokusil o vymezení filmu jako jednoho 

z médií výše jmenovaných jevů. 

Analytická část práce začíná rozborem jednotlivých snímků, který je proveden poměrně 

dobře, slabší jsou však interpretace výstupů, což vyplývá z neúplného propojení s koncepty, 

které si Martin Šimek vymezil v teoretické části. Mnohem zdařilejší je autorova analýza 

rozhovorů s režiséry a její následná komparace s rozborem filmových snímků. 

Z obsahového hlediska představuje tedy největší slabinu práce nedůsledné propojení 

teoretického rámce s metodicky správným zpracováním studovaného materiálu. Nedostatky 



jsou patrné také ve stylistice a jazykové úpravě textu, který je plný překlepů (s. 5, 21, 27, 31, 

44, 45, 46, 49, 50, 59), čtenář narazí i na formulační neobratnosti měnící smysl vyjádření (s. 

4), hrubou pravopisnou chybu (s. 5), opakování stejné argumentace (viz s. 51 a 56) či 

odkazování (viz první odstavec závěru na s. 58) na podkapitolu věnovanou dalším 

možnostem směřování výzkumu, která však nenásleduje. Do značné míry jsou tato 

pochybení důsledkem časové tísně při psaní i finalizaci práce. Tu však nelze plně přičíst k tíži 

autora. Je důsledkem značné prodlevy vzniklé při dojednávání termínů rozhovorů s režiséry, 

bez kterých by nebylo možné získat dostatečně široký soubor materiálu pro zamýšlený 

projekt. Hodnocení se však musí odvozovat od finálního textu, nikoliv od záměru. Samotnou 

spolupráci s Martinem Šimkem při přípravě bakalářské práce mohu hodnotit jako výbornou 

(pravidelně a dlouhodobě vedené konzultace), nicméně výše zmíněné nedostatky 

(především zmíněné nedostatky v interpretacích) výslednou podobu textu značně poškozují. 

Na druhou stranu však předpokládám, že pro autora budou nedostatky výzvou k jejich 

odstranění a také k dalším studiu problému. 

Práci Martina Šimka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

V Kounicích 10. 7. 2014      Mgr. Jan Tuček 

 


