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Diplomant si jako téma své práce zvolil analýzu tzv. anti-komunistického cyklu filmů 
vyrobených v Hollywood ve 40. a 50. letech 20. století. Jeho výchozím argumentem 
je, že dané snímky nebyly „jen pouhým odrazem jevů ve společnosti“ (míněno 
HUAC, anti-komunismus etc.), ale byly ovlivněny i dalšími – dle diplomanta – 
neprozkoumanými a nezapočítanými faktory („zájmy filmového průmyslu i těch, kteří 
s dominantní podobou boje proti komunistům vyjádřili nesouhlas“).  
Práce je rozčleněna do tří kapitol: přehledové věnované situaci ve filmovém průmyslu 
a socio-politické situaci v USA; přehledové ve vztahu k existujícímu výzkumu a 
synchronnímu přijetí některých filmů; a analytické, v níž navrhuje model 
„dynamického anti-komunistického cyklu“, v němž si vymezuje tři podskupiny: 
žánrový antikomunistický cyklus, the Red Scare a subversivní antikomunistický 
cyklus.  

Jeho hlavní hypotéza zní, že snímky anti-komunistického cyklu 
nepředstavovaly homogenní, úzce vymezenou skupinu, jak ji vnímali doposud filmoví 
historici, ale heterogenní, širokou skupinu, v níž jsou anti-komunistická témata 
prezentována rozmanitě. Vybrané filmy následně v analytické sekci podrobuje 
rozboru za použití teorie fikčních světů. Svoji analýzu přitom soustředí na tři „zdroje 
napětí“ mezi fikcí a aktuálně existujícím, aktivitou a pasivitou postav a postupy 
dokumentárních a hraných filmů. Jako metodu navrhuje vedle teorie fikčních světů, 
politologickou teorii nového institucionalismu a novou filmovou historii. Snaží se 
tedy propojit historiografii určitého období s teorií žánru s cílem zjistit, jaké další 
faktory kromě aktuálních společenských se promítaly do vzniku a trvání cyklu anti-
komunistických filmů.  

Nejprve je třeba předeslat dvě věci. Za prvé, předmět práce – tedy ve své 
podstatě snaha revidovat chápání anti-komunistického cyklu jako homogenní skupiny 
ideologicky vyhraněných filmů – představuje z hlediska teorie žánru a cyklu i 
přehodnocení produkčních strategií amerického filmového průmyslu aktuální, 
atraktivní a jasně definovaný výzkumný problém, jehož zpracování slibuje přínosný a 
vítaný příspěvek do chápání fungování amerického filmového průmyslu a revizi 
dlouhodobě automaticky přijímaného pojetí jedné kategorie.  

Za druhé je nutné vyzdvihnout evidentní diplomantovu obeznámenost 
s tématem, zapálení pro oblast, kterou si k práci vybral, a nadprůměrnou znalost 
relevantní literatury nejen v oblasti filmové historie a teorie žánru, ale i dějin studené 
války, dějin (a jejich reflexe) komunismu a anti-komunismu v USA i politických 
dějin. Diplomant pracuje s rozsáhlým souborem sekundárních pramenů, mezi nimiž 
nechybí v podstatě většina relevantních textů v odborných periodicích, a v částech 
věnovaných mediální recepci snímků anti-komunistického cyklu i s prameny 
primárními, jakkoliv omezeným na americké straně na The New York Times a Motion 
Picture Daily (například ale chybí zcela klíčové Variety). Stejně tak je nutné 



vyzdvihnout ambice, které projekt formovaly a jež jsou z něj patrné – rétoricky i 
zpracováním. Nicméně, tyto ambice zůstaly v řadě ohledů nenaplněny. Což ale 
neznamená, že diplomant nenaplnil požadavky kladené na diplomovou práci. 
Následující je tak dobré vnímat i jako podněty k další případné diplomantově práci 
v oblasti filmových cyklů či filmového žánru.  

Práce stojí na jedné strukturální slabině. Není jí přitom, by diplomant dělal 
málo, ale že dělá příliš. Snaží se reagovat na výzvu Barbary Klinger po „totální 
historii“ a začlenit do své práce co nejvíce rovin týkajících se antikomunistického 
cyklu, aniž by vždy bylo zcela jasné, jak se vztahují k hlavní hypotéze. Nutné 
přehledové kapitoly (dějiny filmového průmyslu) doplňují podkapitoly věnované 
mediální synchronní recepci (včetně neamerických periodik) a analýze analýzy cyklu 
– tedy diachronní recepci hlavně v akademických kruzích (podkapitoly 2.4 a 2.5). 
Dále se pak věnuje diváckému přijetí, jež ale není založené na vlastním výzkumu 
původních pramenů, ale je spíše kolekcí epizod z uvedení či důvodů neuvedení na 
zahraničních trzích (s. 65).  

Mnohost rovin, z nichž každá o sobě představuje zajímavý výzkumný 
problém, tak spíše diplomanta odchyluje do vedlejších uliček. Snaha o komplexnost 
jde na úkor jisté preciznosti v zacílení. Například v první přehledové části práce (do s. 
89) se vynořuje jistá tenze, kdy práce působí jako by jejím jádrem byla meta-analýza 
o myšlení a akademickém psaní týkajícím se daného cyklu a dopady (veskrze) 
liberálních postojů jednotlivých akademiků na výklad dějin Hollywoodu, jakkoliv 
diplomant jistě tuto část začlenil hlavně ve snaze vysvětlit, proč korpus filmů v cyklu 
a přístup k němu vypadal tak, jak vypadal (větší specifičnost by byla na místě). Téma 
zaujatosti historického výkladu je v tomto ohledu nosné, stejně jako je přesný – a 
obecně platný – postřeh o účelovém vyloučení jistých titulů na základě selektivního 
přístupu badatelů. Samostatnou oblast výzkumu nabízí i recepce anti-komunistického 
cyklu (i anti-komunismu) v amerických médiích i mimo Spojené státy. Nebo uvádění 
takových filmů v zahraničí. 

Všech se diplomant dotýká, ale nevyhnutelně jen zběžně a aniž by dostatečně 
identifikoval spojnice mezi nimi a cyklem. Např. jakkoliv parciální analýza mediální 
recepce nastíní dobový myšlenkový background a poukáže na rozdílnost přijetí, ale 
není jasně vysvětleno, jak se promítaly americká mediální recepce či odezva na 
zahraničním trhu do podoby a proměn cyklu. Což je ostatně výzva i druhé, analytické 
části práce slibující právě postižení konkrétních faktorů, podnětů a činností aktérů, jež 
vedly k dané heterogennosti v rámci cyklu (s. 63, 68). Co jsou přesně dané faktory, 
„paralelní posuny ve společnosti“ (s. 63), „relevantní kontexty“ a kdo jsou daní aktéři 
a jaké jsou jejich motivace k vytváření heterogenního pole filmů? Diplomant sice 
například naznačuje, že do pole spadali nezávislí filmaři, ale kromě 
„senzacechtivosti“ či „nízkorozpočtovosti“ (s. 73) nijak dále neidentifikuje, proč a 
jaké filmy vyráběly a jaká byla jejich pozice ve vývoji cyklu. V rámci výstavby 
argumentu i důrazu na výzkumný problém by se nabízelo „rozptýlení“ některých 
segmentů z přehledové poloviny do druhé a hlavní části práce. 

Symptomatická je ve vztahu k pokusu o totální historii práce s obrazovým 
materiálem – rozsáhlý obrazový materiál je zařazený na samotný konec celého textu, 
za zkratky i bibliografii a jakkoliv nepopiratelně zajímavý, není propojený s tvrzeními 



v textu samotném přímými odkazy. Aby bylo zařazení jednotlivých obrázků funkční, 
musí být systematicky a smysluplně zapracované do samotného textu, ilustrovat 
tvrzení či analýzu. 

Obdobně si diplomant „komplikuje“ pozici přihlášením se k metodám nové 
filmové historie. Ty sice částečně použije při analýze mediální recepce, ale, jak sám 
přiznává (s. 18), v podstatě s nimi nepracuje. Zde se nabízí otázka, do jaké míry je 
vlastně funkční propojení nové filmové historie, teorie fikčních světů a nového 
institucionalismu (k čemuž se v dílčích částech přidává například teorie 
orientalismu)? K typu práce a analýzy, o níž usiluje, se přitom paradoxně k nové 
filmové historii hlásit nemusí a jeho práce by tím nijak metodologicky neutrpěla. 
Logičtější by bylo přihlásit se k revizionistické historii žánru, do níž jeho práce jasně 
spadá, a jež se dlouhodobě věnuje diversitě skupiny filmů původně považovaných za 
homogenní (Mark Jancovich, Stephen Prince, Peter Stanfield). Zmínění revizionističtí 
historici a teoretici žánru nastolují stejné, a napříč žánrovou teorií široce akceptované 
východisko, k jakému dochází diplomant – tedy, že žánrové skupiny či cykly nejsou 
homogenní, nesdílejí nutně názorovou pozici, ale téma, které podávají rozmanitým 
způsobem a formami. Heterogennost se v tomto případě bere jako danost a podstatné 
je konkrétně specifikovat, co k ní vedlo, a jaké jsou případně implikace k chápání 
dějin a fungování amerického filmového průmyslu. 

Anti-komunistický cyklus v tomto ohledu přitom představuje dvojnásobně 
zajímavý případ s možností přehodnotit předpoklad, že dané filmy byly koncipované 
čistě jako PR strategie ze strany velkých studií s cílem bránit filmový průmysl, jak 
přesvědčivě argumentuje např. Thomas Doherty, a ukázat, že naopak vykazovaly 
znaky organického filmového cyklu. Jakkoliv je badatelsky sympatické, že autor 
přistupuje kriticky k zavedenému uvažování o daném cyklu, nezohledňuje dostatečně, 
dle mého, jeho výjimečnost mezi filmovými cykly v závislosti na poměrně unikátní 
podmínky, jež se standardně do cyklů v tržní ekonomice nepromítají. Případně se 
nabízelo vztáhnout celou analýzu k otázce politických filmů v americké 
kinematografii a způsobů jejich ideologizace nebo naopak odideologizování.  
 Některá tvrzení, z nichž diplomant vychází, působí zavádějícím dojmem. 
Například, že historici, kteří se věnovali žánru, byli hlavně historici studené války a 
ne filmoví historii se znalostí fungování filmového průmyslu (s. 8) nebo že historici 
nezvážili při uvažování o anti-komunistickém cyklu jiné faktory než je společenský a 
politický tlak (HUAC). Ani jedno neodpovídá skutečnosti. Zvážili vnitro-průmyslové 
problémy (Jon Lewis), zájmy filmového průmyslu (Richard Maltby, Larry Ceplair), 
ekonomické problémy i situaci na zahraničních trzích. Podobně neplatí, že by historici 
nesledovali dané filmy z hlediska žánru, tedy, že se producenti/tvůrci snažili ve 
filmech vyvážit žánrové formule s ideologickými požadavky, jinými slovy, že 
lavírovali mezi komerční atraktivitou a ideologií, jež mohla být v řadě případů 
vnímána také jako komerčně atraktivní (Doherty). 

Jako definičně ne úplně šťastné, ale nikoliv fatální, se jeví terminologické 
vymezení „dynamického antikomunistického cyklu“ (každý cyklus je ze své podstaty 
dynamický) i „cyklů“ uvnitř cyklu, přičemž jednotlivé cykly jsou do značné míry 
prostupné a není zcela jasné, proč žánrový snímek Big Jim McLain nepatří do 
žánrového antikomunistického cyklu. Vítané by bylo přesnější definování 



jednotlivých korpusů filmů. Otázka vymezení cyklu se pak v závěru práce mění 
v otázku téměř filosofickou, tázající se po hranicích daného cyklu. Domnívám se, že 
zde diplomant opouští arénu smysluplné kritičnosti a komplikuje poměrně solidně 
vystavené parametry daného cyklu. Navrhované rozšíření do 60. let je jistě možné, ale 
nejen popírá cyklus jako poměrně krátkodobou erupci (i když pohledy na cyklus se 
přirozeně mohou lišit), ale i celý cyklus vyřazuje z jeho neodmyslitelných dobových 
souřadnic. V diplomové práci je takové testování myšlenek a uvažování o hranicích a 
definicích přirozené, ale v další případné práci by bylo třeba vyměnit relativismus za 
vlastní, argumenty podložené hranice i časové vymezení cyklu (vymezení koncem 
dekády není jednoduše dostačující, hovoříme-li o vývoji cyklu). V tomto ohledu by 
bylo užitečné rozhlédnout se více po teorii cyklů nad rámec sice užitečné, ale do 
značné míry tautologické monografie Amandy Ann Klein. 

Část věnovaná analýze jednotlivých sekcí korpusu a jednotlivých vybraných 
filmů (Man on a Tightrope, I Was a Communist for the FBI a The Fountainhead) 
nabízí velmi detailní, invenční a čtivý rozbor v linii teorie fikčních světů. Interpretace 
jednotlivých filmů, či skupin filmů, vypovídá mnohé a narativních, reprezentativních, 
stylových či žánrových konvencích a postupech. Opět ale neodpovídá zcela 
přesvědčivým způsobem na otázku, jaká logika (jaké faktory, jako paralelní jevy...) 
formovala daný cyklus.  
 Několik poznámek ke stylu: doporučuji přehodnotit občasnou stylovou 
exaltovanost či dramatičnost, k níž má diplomant sklony (např. analýza ukázala na 
„znepokojivý jev, totiž popření samotné definice anti-komunistického filmu“ s. 148). 
Na daném jevu není nic znepokojivého, jakkoliv ptaní se po přesné definici je zcela 
relevantní. Podobně by byly na místě větší důslednost při hierarchizaci mezi vlastním 
původním výzkumem a rekapitulací již existujícího (např. kapitoly o struktuře amer. 
filmového průmyslu jsou místy prezentované, jako by se jednalo o kapitoly 
argumentační, přestože diplomant v tomto ohledu žádný původní výzkum nevedl a 
ani nemusel, jde jednoduše o historický a průmyslový background k jeho vlastním 
závěrům a bádáním (s. 11). Při letmém pohledu do poznámek týkajících se žánru se 
vynořila jistá nekonzistence (např. pozn. 273 na s. 84 /Steve Neale/ odkazuje k 
prázdné stránce či k odstavci, jenž není relevantní). Občas se v jinak suverénním 
psaní vynoří neobratnost, jež zbytečně brzdí (např. Za účelem přiměřeného posouzení 
se obracím k perspektivě nové filmové historie /s. 8/).  
 
Autor v úvodu své diplomové práce uvedl, že mu jako východisko posloužila jeho 
práce bakalářská, v níž cítil nevyčerpaný potenciál tématu. Práce diplomová do jisté 
míry tento pocit – v dobrém slova smyslu – navozuje také.  
 
Doporučuji práci k přijetí a navrhuji klasifikaci velmi dobře.  
 
 
1. 9. 2015      Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.  


