
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Bc. Františky Dvorské 
Reflexe společenského smýšlení o Romech v československé a české kinematografii 

Téma, které si slečna Dvorská vybrala, je jen zdánlivě jednoduché. Dvorská se nesoustředí 
primárně na filmologickou problematiku, a jejím primárním cílem dokonce není ani již trochu 
zprofanovaný "obraz Roma ve filmu". Snaží se postihnout, jak se do konkrétních případů 
pojetí Roma ve filmu promítá společenské smýšlení dané doby o Romech. Tato perspektiva se 
nutně rozpadá minimálně do dvou směrů, kterí v různých dobách působí různou měrou: 
v dobách silného působení totalitní moci (např. 50. léta) je společenské smýšlení 
kontrolováno politikou, lépe řečeno je kontrolován jeho obraz, za nějž je považován i film. 
V jiných dobách (např. 60. léta) se více prosazuje individualita tvůrčího činu, čímž je daleko 
problematičtější sledovat společenské smýšlení, zatímco v dalších případech (třeba léta 90.) se 
společenské smýšlení do filmu dostává skrze snahu zalíbit se většinovému vkusu. Důležité je, 
že autorka si tyto rozdíly uvědomuje a stávají se jedním z témat práce. 
Společenský kontext v práci zastupují dlouhé pasáže čerpané převážně z monografie Niny 
Pavelčíkové a jako paralela k těmto pasážím jsou přiřazována jednotlivá díla. Vše je zasazeno 
do kontextu menšinové kinematografie se zvláštním přihlédnutím ke kinematografii 
s romským tématem nebo autorem. Na závěr se autorka navíc zamýšlí nad perspektivou 
Romů zasáhnout do filmového obrazu sebe sama. 
Po tom, co bylo řečeno, se nelze divit, že práce má bez bibliografie a filmografie 80 
normostran, tedy o třetinu přesahuje nárok na práci diplomovou. 

Takto velkorysou práci bylo obtížné proporčně vyvážit a nachází se v ní řada nedokonalostí, 
jejichž náprava by ji ovšem většinou dále rozšířila. Tak například menšinový film je převážně 
reprezentován přistěhovaleckými filmy západní provenience z 80. let, takže třeba 
československý múj přítel Fabián z let 50. nemá vůbec paralelu. V společensko-historické 
charakteristice 90. let a nového století zase končí pozitivní změny ze strany státu Bratinkovou 
zprávou a jsou opomíjeny desítky pozitivních změn, které následovaly, a to přesto, že je 
chronologie vedena až do roku 2006 - oproti tomu je disproporčně dvakrát zmíněn poslanec 
Body. Zvláště v případě současné doby je nutno říci, že obraz společenského smýšlení o 
Romech nebylo třeba čerpat jen z historizujících pramenů tohoto typu, nýbrž také- a možná 
raději - ze zdrojú jako je publicistika (místo vlastních analýz mohly posloužit práce 
Homoláčovy a Nekvapilovy) nebo nejrúznější internetové diskuse, nemluvě o prúzkumech 
veřejného mínění. Obecně se popisy společenské situace a analýzy filmů někdy vhodně 
doplňují, jindy příliš nepropojují, a na části společensko-historické je někdy příliš poznat, že 
je jí- což je samo o sobě legitimní- určena role pouhého pozadí. 

Témata jako obraz Romů ve filmu se dají pojmout velmi jednoduše, ale Františka Dvorská již 
od začátku práce věděla, že chce látku pojednat komplikovaněji a přínosněji. Ne ve všem se jí 
to podařilo, ale její práce nejen vzhledem k rozsahu zasluhuje známku "výborná". Po 
přepracování doporučuji publikaci. 
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