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Abstrakt

V této bakalářské práci se zabývám oborem české akademické filmové dramaturgie, a to v 

tom smyslu, který označuje podíl dramaturga na tvorbě filmového díla. Pro jeho výkon 

existují teoretické podklady s mnohaletou tradicí počínající Aristotelovou Poetikou, které se 

obecně se nazývají poetika a já zde srovnávám filmové poetiky vyšlé na pražské FAMU, v 

rámci oboru scenáristika a dramaturgie jakožto skripta, na pozadí oné tradice a z perspektivy 

pražského strukturalismu. Žádná teoretická práce se danému materiálu nevěnuje a tak je mým 

cílem zmapovat základní problematiku tohoto uzavřeného oboru, s důrazem na to jak 

uzpůsobuje tradici specifickým podmínkám filmu.

Klíčová slova

Aristotelés, dramaturgie, FAMU, film, norma, Mukařovský, Poetika, poetika, schéma, 

řemeslo, skripta, strukturalismus, tradice, tvůrce, žánr
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Abstract

This bachelor thesis focuses on Czech academic film dramaturgy. Dramaturgy in this sense 

refers to the activity of the dramaturge in the creation of a film work of art. His performance 

is theoretically grounded upon a long tradition beginning with Aristotle's Poetics, generally 

called poetics,  and this  thesis  consists  of  a comparison of such film poetics published at  

FAMU,  within  the  department  of  scriptwriting  and  dramaturgy,  examined  through  the 

perspective of Prague structuralism, and with the mentioned traditions on background. No 

other  theoretical  work has dealt  with this material  so far,  so my aim is  to  map the basic 

problems of this closed field, with an emphasis on how the tradition is adapted to the specific 

requirements of film.

Keywords

Aristotle, author, dramaturgy, FAMU, film, genre, norm, Mukařovský, paradigm, Poetics, 

poetics, strukturalism, tradition, university textbook
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I. Úvod

I.I Předmět (materiál)

V následující práci se budu věnovat akademické (filmové) dramaturgii, konkrétně 

dramaturgickým textů z českého jazykového prostředí a to perspektivou strukturalismu. 

Filmové umisťuji do závorky proto, že vztah těchto textů k filmu je ambivalentní.

Jakožto Dramaturgie bývá nazýváno1 sestavování programu tvorby či uvádění ve jménu 

institucí různých podob, od programu jednotlivých kin až po dramaturgii výrobního plánu 

filmů na daný rok v rámci centralizované kinematografie. Této institucionalizované podobě 

kinematografie se věnuje mnoho textů.2 Ale mimo tuto podobu dramaturgie, je tu minimálně 

ještě jedna a s ní druhý význam slova dramaturgie, který může při míšení s prvým vyvolat 

zmatek – jedná se o dramaturgii jakožto výkon dramaturga v rámci tvorby filmového díla, 

kde dramaturg hraje roli konzultanta scénáře; je tedy součástí tvůrčího procesu podobně jako 

scenárista a režisér (přípravné fáze). 

Ke smíšení významů může dojít ku příkladu v případě, kdy dramaturg v prvním slova smyslu 

sestavuje program či výrobní plán instituce z nehotových děl, což si pak může vyžádat jeho 

účast na tvorbě – děje a dělo se tak v televizi, ale například i v minulosti v tvůrčích skupinách 

Československého filmu.

Mně půjde o dramaturgii v druhém slova smyslu, který od prvého odděluji, nejen pro 

snadnější uvažování, ale domnívám se, že je specifičtější a týká se spíše filmu a divadla 

1 Obecné pojetí slova z čerpám z českého akademického slovníku hesel dramaturg, dramaturgický a 

dramaturgie. Viz: Kraus, J. a kol.: Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005, s  188. A 

wikipedie, hesla dramaturg. Zdroj: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Dramaturg> [cit. 15.7.2015]. Tyto zdroje, 

tedy slovník a encyklopedii, používám, protože je považuji za vhodnou ilustraci obecného významu slova.

2 Ku příkladu: Hulík, Š.: Nástup normalizace ve filmovém studiu Barrandov. Iluminace 22, č. 2, 2010. Rovněž 

součást knihy Hulík, Š.: Kinematografie zapomnění. Praha: Academia, 2011. Klimeš, I.: Modely filmové 

dramaturgie. In: Matonoha, J. (ed.): Život je jinde...? : Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých 

a osmdesátých letech dvacátého století. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. Klimeš, I.: Za vizí 

centrálního řízení filmové tvorby. Praha: Iluminace 12, 2000, č. 4. Klimeš, I.: Stav čs. kinematografie po 

únoru 1948. Iluminace 15, 2003, č. 3. Szczepanik, P.: Machři a diletanti. Základní jednotky filmové praxe v 

době reorganizací a politických zvratů 1945 až 1962. In: P. Skopal (ed.): Naplánovaná kinematografie. 

Praha: Academia, 2012. Szczepanik, P.: Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let. 

Iluminace 26, 2014, č. 2. Šefraná, V. A.: Praxe filmové produkce pod dohledem ideologie. Iluminace 20, 

2008, č. 4. Šír, O.: Dramaturgie přestavby ve spárech distribuce divácké preference, ideologie a proměny 

československého filmu v 80. letech. Cinepur 17 , 2010, č. 70.
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(případně rozhlasu), tvorby, kdežto prvý obecně programu – od festivalů, až po televizní i jiné 

pořady. A o čem v rámci dramaturgie v tomto druhém (a zde od nynějška základním) slova 

smyslu hodlám pojednat? O teoretických textech, které by měly sloužit jakožto podklad pro 

výkon dramaturga. Proč? Domnívám se, že jde o podstatnou, ale opomíjenou část dramaturgie 

a její probádání by mělo přispět komplexnějšímu obraz oboru filmové dramaturgie, který v 

rámci českých filmových studií představuje zejména podobu institucionální (v prvém slova 

smyslu).3 

Z množiny dramaturgických textů se zaměřím ty z českého jazykového prostředí a konkrétně 

spjaté s českým akademickým prostředím, tedy FAMU. Právě ty nepublikované4 ale určené 

praktikům považuji za specificky dramaturgické, protože si kladou za cíl působit na tvorbu, 

čímž se zároveň vyčleňují z široké množiny teoretických textů, které cílí k dalším, tedy na 

vědeckou rozpravu. Z tohoto hlediska se dramaturgické texty blíží spíše právním a etickým.

Aby bylo zřejmé, o čem mluvím, představme si to na psaní textu na téma metafora. Půjde-li 

jeho autorovi o příspěvek k rozpravě, pokusí se metaforu popsat, definovat, doložit na 

příkladech, vyjádří se i k předešlým pojednáním, čímž se zapojí do diskuze a nezřídka bude 

očekávat reakci – tedy pokračování rozpravy (třeba i na konferenci). Kdežto v druhém 

případě nebude mít autor potřebu seznámit se s většinou textů na obdobné téma, bude 

zpravidla zobecňovat ze zkušenosti a na tom základě formulovat normy, které by měly při 

dodržení vést čtenáře (tvůrce) k vytvoření funkční či účinné či snad dobré metafory – dle 

ambice autora textu (mimochodem, příklad ilustruje i rozdíl mezi mým teoretickým textem a 

teoretickými texty, které budou jeho předmětem).

Samozřejmě ne všechny texty spjaté s dramaturgií na FAMU takové jsou (ačkoliv prostředí je 

to pro ně nejpřirozenější), existuje mnoho deskriptivních, a řekněme – určených rozpravě – 

vědeckých5, které se zaobírají například filmem z hlediska polského fenomenologa Romana 

Ingardena – Úvod do výzkumu filmového díla I., studijní materiály dramaturgie6 či předkládají 

3 Mně jedinou známou výjimku představuje text Ivana Klimeše Matka a dítě, který analyzuje film v 

Usměvavé zemi (1952) z hlediska dobové teorie dramaturgie. Proti jeho přístupu, kdy je teorie aplikována na 

film, aby ilustrovala historická fakta, já se budu soustředit pouze na texty o sobě a jejich koncepty, které 

budu srovnávat. Viz: Klimeš, I.: Matka a dítě. čtyřicet pět sekund dialogu v Usměvavé zemi (1952). 

Iluminace 6, 1994, č. 4.

4 Tím vyčleňuji například široce publikovaný text Cesta za filmovým dramatem od Miloše Kratochvíla a 

Františka Daniela z roku 1956, který však bude přítomná v podobě zkrácené verze s názvem Praktická 

dramaturgie.

5 Slovo užívám ve významu viz následující kapitola.

6 Úvod do výzkumu filmového díla I. Studijní materiály dramaturgie. Praha: SPN, 1968.
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text Sigfrieda Kracauera Teorie filmu7. Já se budu zaobírat pouze texty, které lze nazvat 

poetika; konkrétně těmito8:

Dramaturgie divadla a filmu (1957), Žánry ve filmu (1963), ABC scenáristiky (1964), Cesty 

za příběhy (1964), Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií (1965), Jak psát 

hry pro film a televizi (1984), Několik poznámek na okraj scénáře (1989), Chcete psát 

scénář? (2000), Antologie textů k úvodům (2006).

I.II. Pozadí (tradice poetiky)

Proč jsem je tak nazval? Ačkoliv autoři takto explicitně nehovoří, domnívám se, že je 

výhodné zvolené texty chápat v kontextu tradice poetiky, ba samotné texty k tomu implicitně 

vybízí. Doložím to na základě jednoho z textů, Stručného přehledu vývoje evropských 

dramatických teorií, ve kterém František Daniel představuje dějiny dramaturgie, které se s 

dějinami poetiky v podstatě kryjí.

Co to poetika – obecně – je? Český akademický slovník hovoří takto: 1. „Nauka o výstavbě a 

tvaru (literárního) díla a jeho vývoji.“ 2. „Souhrn uměleckých prostředků a zásad určitého 

směru, autora nebo (literárního) díla.“9 Toto slovníkové heslo podle mého představuje dva 

polární významy pojmu poetika, které se ve zvolených textech implicitně projevují; a mezi 

nimi leží široká škála. Na jedné straně se objevují poetiky v druhém slova smyslu, budu je 

nazývat stylové. Autorem takové bývá uznávaný tvůrce a nezřídka představuje zpětný popis 

autorských zásad, které tvůrce měly dovést k vytvoření uznávaného díla. Abych to přiblížil 

běžné řeči, obecně se hovořívá o poetice jistého autora (Jarmush, Tarkovskij), mají-li se 

vyjádřit specifika jeho tvorby, podobně jako se hovořívá o filozofii jiného, mají-li se vyjádřit 

specifika jeho myšlení. Ze sepsaných stylových poetik mohu uvést ku příkladu Moje filmy10 

od Andreje Wajdy, Sílu imaginace11 od Jana Švankmajer, Zapečetěný čas12 od Andreje 

Tarkovského či Poznámky ke kinematografu13 od Roberta Bressona; dokonce jeden z textů 

7 Studijní materiály dramaturgie II. Praha: SPN, 1968.

8 Z dostupných zdrojů – katalogu knihovny AMU – by mělo jít o všechny poetiky z oficiálních skript 

určených FAMU, konkrétně oboru scenáristika a dramaturgie od doby jejího vzniku. Bohužel, zdroj pro 

ověření neexistuje, protože písemné archivy FAMU byli po převratu zlikvidovány (podle slov prof. Dufka) a 

z obdobných důvodů jsem byl neúspěšný i ve Státním pedagogickém nakladatelství a.s.,

9 Kraus, J. a kol.: Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2005, s 600.

10 Wajda, A.: Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. 

11 Švankmajer, J.: Síla Imaginace. Praha: Dauphin, Mladá fronta 2001. 

12 Tarkovskij, A. A.: Zapečetěný čas Příbram, Svatá Hora: Camera obscura, 2009.

13 Bresson, R.: Poznámky o kinematografu. Praha: Dauphin, 1998.
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oboru, Problematika filmových dramatických forem (1984), je vlastně jejich sborníkem (např 

Antonioni, Bergman, Truffaut).14

Ovšem na druhé straně škály, při pólu, který představuje první význam slovníkového hesla, 

nalezneme teoretické texty, které se zvoleného kontextu již plně netýkají – můžeme je nazvat 

vědecké poetiky.

Tato tvrzení můžeme precizovat za pomoci textu Lubomíra Doležela Kapitoly z dějin 

strukturální poetiky. Doležal se v části o Aristotelově Poetice se zabývá otázkou, která 

zjednodušeně zní: Je poetika umění či vědou?15 A pro případ Aristotelovi Poetiky by odpověď 

zněla: Je to poetika založená na kritice.16 Dle Doležela se v ní totiž spojují dvě intelektuální 

tradice: „Poetika a literární kritika.“17 První je deskriptivní, druhá preskritivní. Onu čistě 

deskriptivní Doležal považuje za „vědeckou“ a spojuje ji s formalismem a se strukturalismem. 

Je zřejmé, že ve zvoleném kontextu je vždy přítomná preskrtipce, tedy normativnost, a tak 

zdejší krajní póly budou představovat na jedné straně stylové poetiky, které by z Doležalovi 

perspektivy patřily do tradice literární kritiky a na druhém pólu obecnosti poetiky, která z 

hlediska Doležala následují Aristotela v jejich propojení – budu je nazývat obecné. Ty 

podobně jako stylové mohou vycházet ze zkušenosti a osobních zásad tvorby, ale na rozdíl od 

prvých si kladou nárok na platnost obecnější a často operují s tradicí. Mohou ku příkladu 

nabývat podobu manifestu či doktríny. Ze zásadních obecných poetik mohu ku příkladu uvést 

Aristotelovu Poetiku18, Horatiův List Pisonům19, Umění Básnické20 Nicolase Boileaua či 

Hamburskou dramaturgii G. H. Lessinga21 

O obecné poetice budeme ve zvoleném kontextu hovořit nejčastěji, proto je dobré její tradici 

14 Text se věnuje výběru z filmové literatury týkající se otázek vztahu filmu a literatury, filmových adaptací 

literárních děl, vzniku scénáře a úlohy režie a režiséra, a to zejména v rozhovorech a portrétech věnovaných 

jednotlivým osobnostem filmové tvorby, např. Andreji Tarkovskému, Federiku Fellinimu, François 

Truffautovi, Michelangelu Antonionimu a Ingmaru Bergmanovi. Viz: Kališ, J.: Problematika filmových 

dramatických forem Praha: SPN, 1984.

15 Doležel, L.: Kapitoly z dějin strukturální poetiky. Praha, Host, 2000. s. 22.

16 Tamtéž, s. 41.

17 Tamtéž, s. 44.

18 Aristotelés: Poetika. Praha: Oikoymenh, 2008.

19 Horatius Flaccus, Q.: List k Pisonům (Ars poetica). In: Vavřín a réva. Praha:  Odeon, 1972.

20 Boileau, N.: Básnické umění. In: Sgallová K., Kroupa J. K.(ed.): O umění básnickém a dramatickém. Praha: 

Koniasch Latin Press, 1997.

21 Lessing, G. E.: Hamburská dramaturgie. In: Hamburská dramaturgie. Láokoón. Stati. Praha: Odeon, 1980.
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znát. Vhodně ji ilustruje heslo poetika z Ottova slovníku22, autorem je Leandr Čech23: „Nauka 

o umění básnickém či estetika umění básnického, která splývala s různými estetickými 

soustavami.“ Ve srovnáním s vymezením z Akademického slovníku lze zaznamenat dvě 

proměny: v modernějším pojetí volnější vztah k literatuře, ve starším kontext estetiky; první 

signalizuje, že poetika přijala i další umělecké druhy, druhé, že splývala s různým obory – zde 

s estetikou, u Doležala bylo naznačeno, že s literární vědou a strukturalismem a dále (v 

Danielově přehledu) uvidíme, že i dramaturgií (a to divadelní i filmovou). Čech za zakladatele 

nauky považuje Aristotela a předkládá historii, která od něj pokračuje přes díla Horatia Ars 

Poetika (Listy Pisonům), Scaligera (Poetics Libri), Boileau (Art Poetique – Umění básnické), 

Lessingovu Habsburskou dramaturgii, ve které se dle autora „Lessing zasloužil o pravé 

pochopení Aristotela“, až po Herdera, Durdíka či Diltheyho, kde se „poetika stává částí 

velkých filozofických či estetických systémů“24. Volba kontextu estetiky zde pravděpodobně 

souvisí s Čechovým odborným zaměřením (znalec estapsychologie, metody, která propojuje 

estetiku a psychologii25).

Různé obory tradici poetiky různě rozvíjí, kdybychom nahlédli ku příkladu do Durdíkovi 

poetiky26, která je v Doležalově smyslu deskriptivní (konec konců Durdík patří mezi 

formalisty – Herderovské nikoliv ruské – které Doležal uvádí jakožto příklad), našli bychom z 

Aristotela jen málo. Naproti tomu v dramaturgickém oboru má roli, jak uvidíme, mnohem 

větší.

Čili na jednu stranu tu máme Aristotelovskou tradici sahající přes dva tisíce let do minulosti a 

na druhou stranu relativně mladé umění, staleté (přijmeme-li koncept dějin filmu datovaných 

od projekce v Grant Café). A právě tato ambivalence, jak se ve zvolených textech projevuje – 

jak je tradice filmem aktualizována, jak se liší filmová dramaturgie od divadelní – mne 

22 Záměrně volím zdroj, který není s oborem nijak spjat a zároveň je z doby před filmem, ale za těchto 

podmínek představuje zdroj kvalitní. O kvalitě svědčí jak samotné heslo, tak erudovanost autora – viz 

následující poznámka.

23 Leander Čech (1854 – 1911). Národní buditel, středoškolský profesor (učitel Otakara Březiny), literární 

historik, kritik a teoretik. Působil v mnoha periodikách (např. Světozor, Literární listy, Hlídka literární, 

Osvěta) V teoretické práci vycházel především z německých a francouzských teoretiků, metody tzv. 

estpsychologickou metodu (Hannequine, Taine, Saint-Beuve). Jeho práce předznamenala svým filozofickým 

a sociologickým zaměřením moderní literární kritiku v čele s F.X.Šaldou a H.G. Schauerem. Viz: Miloš 

Pohorský (ed.): Literatura druhé poloviny devatenáctého století. In: Dějiny české literatury. 3. Praha: 

Československá akademie věd, 1961, s. 556–557.

24 Čech, L.: Ottův slovník naučný. Díl 19. Praha: J. Otto, 1902. 

25 O estapsychologii, viz: Hennequin, E.: Vědecká kritika. Jan Pelcl: Praha, 1897.

26 Durdík, J.: Poetika, jakožto aesthetika umění básnického. Praha: I.L. Kober, 1889. 
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zajímá.

I.III. Přístup (strukturalismus)

Jak k této problematice přistoupím? Z pozic, či lépe perspektivy (pražského) strukturalismu.27 

Volím ji proto, že umožňuje soustředit se na to, co považuji u poetik za charakteristické – 

normativnost. 

Jeden ze zakladatelů strukturalismu, Jan Mukařovský, chápal dějiny umění jakožto 

dialektický proces, souboj estetických norem, ve kterém jedna nahrazuje druhou, neboli nové 

umění zpravidla bojuje proti vládnoucí normě. Obecně je tedy v jeho koncepci dějin spjato 

umění s požadavkem překonání norem, ovšem existují v ní i doby a prostředí, kde je tomu 

naopak – tedy, žádoucí je spíše dodržení – z dob ku příkladu klasicismus a z prostředí folklór 

a lidové či (!) akademické umění. Z této perspektivy jsou dějiny umění rovněž soubojem 

tradice (ustálené normy) a umělecké proměny (nelze říct vývoje, protože ten znamená 

proměnu k lepšímu a Mukařovský se hodnotícímu pojetí slova umění vyhýbá). A tak by se, 

dle mého, v rámci takového pojetí daly chápat poetiky jakožto zastavené momenty 

dynamického procesu, protože explicitně formulují a kodifikují normy, které jsou dle 

Mukařovského uloženy v kolektivním nevědomí. K volbě perspektivy vybízí i shodné pojetí 

řemesla u Mukařovského a daných dramaturgických poetik, a sice naplnění normy, neboli 

přitakání tradici. Budu tedy sledovat dualitu tradice a aktualizace, kdy prvé by mělo 

hypoteticky představovat zejména následování základního text, Poetiky, a druhé pak 

hypoteticky předmět těchto textů, dílo, konkrétně film.

Mukařovského koncept dějin bude v mém textu v pozadí, nicméně strukturalismus 

charakterizuje i můj přístup k textům. Ve zvolených poetikách, jednotlivých textech budu 

zkoumat strukturu pojmů – jejich souvztažnosti, funkce, myšlenkové pozadí. Přitom je třeba 

mít na vědomí, že pojmy nemají v deskriptivních (vědeckých) a preskriptivních (obecných) 

poetikách tentýž charakter, zatímco totiž u prvých jde často o filozofické koncepty, pilíře 

myšlení (například u strukturalismu – struktura, funkce, norma apod), u druhých o normy. 

Odráží to pak i postoj adresáta textu (teoretika či tvůrce), zatímco prvý si vyžaduje zejména 

„teoretický postoj“ (při něm „věc, která je předmětem poznání, podřazujeme pod pojem, (…) 

zařazujeme do obecných souvislostí“28), druhý spíše „praktický“ (při něm jde „o působení na 

27 Každá perspektiva  má  své hranice, v této nahlížíme materiál jako souvztažnost s hierarchií, neboli 

strukturu. Nicméně, domnívám se, že to není určení nikterak zužující.  

28 Mukařovský, J.: Význam estetiky. In: Studie I. Brno: Host, 2000.
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skutečnost“, nikoliv o její poznání – v tomto případě je cílem vytvoření díla).

A jednotlivé píši proto, že texty rozeberu jeden po druhém. Ostatně, vybízí k tomu právě tím, 

že nemíří k sobě vzájemně (k poznání), ale na tvůrce, čímž jsou si navzájem jakoby uzavřeny. 

Jejich řazení dle času pak nezpodobňuje vývoj – jak jsem naznačil, představují spíše 

zastavené izolované momenty v dynamických proměnách estetických norem – nicméně, dle 

času je řadím, protože jejich podoba je v souvztažnosti s dobou (dobový kontext však uvážím 

jen do té míry, nakolik bude vyplývat z textů). Spíše než vývoj – kauzální následnost – je 

mezi nimi vztah variace (aktualizace, interpretace), který se projevuje na trvalém invariantu 

tradice. A v rámci jejich komparace hodlám zmapovat základní problematiku uzavřeného 

oboru.
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II. Akademické (filmově) dramaturgické poetiky a Poetika

II.I. Aristotelova Poetika

Protože nepředpokládám, že každý čtenář bude znát Aristotelovu Poetiku29, je třeba se na ni 

alespoň v nutné míře podívat. Přeci jen představuje základ tradice. Dochovaný díl má čtyři 

části – „O básnictví vůbec“, „Vážná poezie (O tragédii)“, „O jazyku a básnické mluvě“ a „O 

poezii epické“. Shrnu zejména první dvě. Třetí vynechám úplně, protože Aristotelés se v ní (s 

odkazem na Rétoriku) zabývá myšlenkovou stránku a jazykovým rozborem a nenalezeme tu 

nic podstatného pro naši perspektivu.

V první části Aristotelés určuje podstatu poezie a rozlišuje její „druhy“ („epická, tragická, 

komedie, dythyrambická“) a sice na základě „prostředků“ („mluva, verš“), „předmětu“ (lidí – 

lepších či horších – tragédie či komedie); „způsobu“ (autor vypravuje sám či někoho 

napodobuje čili předvádí). Dále se zabývá příčinou vzniku básnictví (od přírody máme sklon 

k napodobování30), a jednotlivých druhů (například vývojem počtu herců na scéně). Vše 

Aristotelés dokládá konkrétními příklady.

V druhé části se zabývá tragédií. Vymezuje ji: „Zobrazení vážného a uceleného děje s určitým 

rozsahem, a to takové, při němž se používá řeči zkrášlené v každém úseku příslušnými 

prostředky zvlášť, děj se nevypráví, ale předvádějí se jednající postavy a soucitem a strachem 

se dosahuje očištění takových pocitů.“ I její složky: „Děj, povahokresba, mluva, myšlenková 

stránka, výprava a hudba“; z prostředků pro tragédii považuje za dominantní děj; bez 

povahokresby se obejde a výpravu soudí jako nejméně uměleckou. Podstatné je uspořádání 

oné dominantní „složky“, dle Aristotela by měl být „ukončený a ucelený“. Přičemž „celek“ 

má mít „začátek, střed a konec“. Jakožto rozsah určuje časové rozpětí, ve kterém může dojít 

podle „pravděpodobnosti“ k přeměně neštěstí ve štěstí, anebo štěstí v neštěstí. Upozorňuje, že 

jednotu nezaručuje jedna postava, ale jednota děje – čili dominantní složka. Pravděpodobnost 

vymezuje na základě odlišením básníka od historika – prvý píše, jak se mohlo stát, druhý, jak 

se stalo. Odlišuje jednoduché a složité děje – ve složitých se změny dějí s peripetií (náhlý 

obrat), případně i anagnorisí (změna neznalosti v poznání).

29 V celé kapitole cituji z: Aristotelés: Poetika. Praha: Oikoymenh, 2008.

30 Což bylo, mimochodem, v nedávné době v podstatě potvrzeno objevem zrcadlových neuronů. Např viz: 

Fabbri-Destro, M., Rizzolatti, G.:Mirror neurons and mirror systems in monkeys and humans. Physiology 

23, 2008, č. 3.
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Mimo hledisko, které si pro rozčlenění zvolil sám Aristotelés, lze text rozdělit i na část 

deskriptivní a preskriptivní  (v Doležalově smyslu). Po námi probrané části, vymezující a 

popisující, která vlastně představuje schéma skladby, následují příklady špatného naplnění, 

neboli aktualizace. Normativnost Aristotelés explicitně stvrzuje: „O co se má při sestavování 

děje usilovat, čeho je nutno se vyvarovat a jakým způsobem se toho dosáhne, aby tragédie 

splnila úkol.“ Vybírám několik norem: „V tragédii nemá zlý člověk upadat z neštěstí do štěstí. 

Má upadat do neštěstí nikoliv pro povahu, ale pro pochybení“ (neboť pochybení je konec 

konců součást děje, tedy dominanty, povahy nikoliv). „Scénické provedení se nemá užívat k 

působení, neboť vyvolává úžas“ (rovněž – působit se má dějem). „Pravděpodobnost je 

normou jak děje, tak povah.“ Nakonec soudí například i způsoby konkretizace anagnorise v 

příběhu: dle „znamení“, dle „rozvzpomenutí“, „prokázání totožnosti“ – a nejlepší volí opět dle 

stejného klíče, totiž tu, která plyne z děje.

Nakonec, ve čtvrté části Aristotelés prohlašuje, že pro epické básnictví platí mnoho toho, co 

pro tragédii (celistvost: „začátek, střed, konec“; druhy: „jednoduché, složité, drastické, 

charakterové“31). Na rozdíl od tragédie v něm má převládat popis nad dialogy. Řeší i to, které 

z umění je lepší a tvrdí, že tragédie, protože má přístup ke všemu, co epika, navíc je 

jednotnější a navíc má i některé složky (hudbu, výpravu). 

II.II Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií 

I avizovaný text Daniela32, který představuje dějiny oboru, Stručný přehled vývoje evropských 

dramatických teorií začíná Aristotelem. Daniel ho zasazuje do podrobného beletrického 

popisu společenského klimatu tehdejšího Řecka a tituluje „ideolog otrokářské společnosti“33. 

Což naznačuje jak ideologické pozadí textu, tak i Danielův přístup jakožto praktika (s 

historickými prameny, ani citacemi si příliš neláme hlavu). Obecně, každou kapitolu tu uvádí 

sociologická (či spíše vědecko-marxistická) sonda do společnosti doby, ale tyto úvody příliš 

nezasahují do předmětu dramaturgie. Danielovo pojetí Aristotela je věrné Poetice, dlouze 

cituje a parafrázuje – výjimku představuje pouze aktualizace normy pravděpodobnost. 

31 Aristotelův příklad: Ilias jednoduchá a drastická, Odyssea složitá a charakterová

32 František Daniel (1926 – 1996), Na FAMU (1954-1970). Před odchodem do emigrace roku 1969 se podílel 

jako dramaturg na zhruba 40 československých filmech, mimo jiné Obchodu na Korze (1965). V emigraci v 

USA působil jakožto významný pedagog a organizátor – byl prvním ředitelem Amerického filmového 

institutu, 10 let od založení uměleckým ředitelem festivalu Sundance, člen Americké akademie filmových 

umění. Viz: Vošahlíková, P. a kol.: Biografický slovník českých zemí, sešit 12. Praha: Libri, 2009, s. 126-127.

33 Daniel, F.: Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií. Praha: SPN, 1965, s. 8.
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Prohřešení proti ní totiž nazývá „přehnaným uvolněním fantazie“ či naopak „hrubým 

naturalismem a realismem“.34 Opodstatnění pro to nalezneme spolu s klíčem k jeho koncepci 

vývoje záhy.

Podrobný rozbor Poetiky může vzbudit očekávání, že bude srovnávána s pozdějšími 

dramatickými teoriemi, ale Daniel poetiky často přechází jen hodnocením srozumitelnosti či 

důležitosti. V následující kapitole o starověkém Římu zmíní pouze Horatiův List Pisonům, 

jehož obsah přejde frází „spojit užitečné s příjemným“ a upozorněním na důležitost textu pro 

Boileaua.35 Nutno poznamenat, že samotná hodnocení nevychází z marxismu, spíše souhlasí s 

uznávanou podobou vývoje poetiky; konec konců do Lessinga se Danielův výběr zástupců 

kryje s výběrem Čecha (autora hesla z Ottova slovníku), ale odtud se jejich cesty rozdělují: 

Čechova k formalismu v estetice36, Danielova k dobové ideologii. Ačkoliv mírný rozdíl 

můžeme zaznamenat i v koncepci před Lessingem: v Čechově (i obecně estetické37) stojí 

Horatiova poetika jakožto pandán Aristotelovi a v průběhu času se v dominanci střídají, 

kdežto Danielovo pojetí vývoje vykazuje absolutní dominanci Aristotela.

Tu dokládá i následující kapitola o italské renesanci, ve které Daniel konstatuje 

znovuobjevení Aristotela a rozvádění některých pasáží Poetiky: Cintim, přidal jednotu času, 

jeden den; Juliem Ceasarem Scalingerem, jednotu místa; a Lodovicem, striktně vyžadoval 

doktrínu tří jednot (které, mimochodem, bývají Aristotelovi často mylně připisovány).

Jako protipól této doktrinace Daniel staví španělskou renesanci a Lope de Vegu. Ale i ten je 

odstíněn Aristotelem. Jeho zařazení jakoby suplovalo ztracený díl Poetiky o komedii. Vega 

nenapsal žádnou obecnou poetiku a tak ji nahrazuje poetika stylová (ve smyslu výše) 

formulovaná Danielem a doplněná z předmluv k hrám (např. Vega nerad pravidla a tak mu 

nečinilo problém navzdory Poetice mísit komedii s tragédií.38) Anglickou renesanci 

představuje stylistická poetika Shakespeara. Zatímco v části o francouzském klasicismu se do 

popředí navrací tři jednoty: Aubignac z nich měl ustavit zákon a z rozumu soudce krásy a tuto 

34 Tamtéž, s. 7.

35 Tamtéž, s. 13.

36 Jako doklad Herbartismu jako dominujícího směru  v  estetice  můžeme vzít  fakt,  že na  pozici vedoucího 

katedry  estetiky  na  české  Karlo-Ferdinandově univerzitě  se  vystřídalo  mnoho  formalistů:  Zimmerman, 

Durdík Hostinský, Zich.  Viz: Hlobil, T.:  250 Years of Aesthetics at Prague University. Proceedings of the  

European Society for Aesthetics 5, 2013.

37 Ať Durdíkův souhrn v jmenovaném textu či později různé přehledy, viz: Tatarkiewicz, W.: Dějiny estetiky I. 

II. III. Bratislava, Tatran, 1991. či Gilbert, K. E., Kuhn, H.: Dějiny estetiky. Praha: SNKLU, 1965.

38 Daniel, F.: Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií. Praha: SPN, 1965, s. 32.
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doktrinaci39 měl pak podle Daniela upevnit Boileau na věčné časy.40 Podobně jako 

Aristotelovu pravděpodobnost, Daniel aktualizuje Boileaovu normu „pravdivost“, jakožto 

„požadavek realismu“. A i dále má vývoj dle Daniela podobu oscilace mezi stylovými 

poetikami (Corneille, Racine, Moliér) a názory na jednoty (Voltaire konstatuje zostření, 

Mericér uznával jen jednotu děje a nazval ji „jednota zájmu“41), až do Lessingovi Hamburské 

dramaturgie. Té Daniel věnuje obdobně prostoru jako Poetice, a souhlasně s Čechem ji 

považuje za očistu Aristotela – popření německého i francouzského klasicismu jakožto dědiců 

řecké klasické tragédie42 a navrácení podstaty tragédie jako: „Napodobení děje, které vzbuzuje 

soucit a strach.“43 

Zde téměř zlomem končí linie vývoje s Aristotelem jakožto pozadím a zastupuje ji koncepce 

ideologická. Zmínkou, že v Lessingově metodě lze rozpoznat dialektické předtuchy Hegela a 

Marxe44 a zařazením Hegela, se Daniel dostává mimo oblast divadelní praxe k filozofii a 

vědecké poetice. Očištěné Aristotelovo pojetí tragédie tedy nahrazuje Hegelovo založené na 

dialektice45 a následují realističtí autoři (Balzak, Ibsen aj.) a jejich stylové poetiky, aby vývoj 

mohl dospět k ruským realistům (Puškin, Ostrovskij) a dovršit se v socialistickém realismu 

(Gorkij). To pak vrhá zpětné světlo na aktualizaci pojmů pravdivost či pravděpodobnost 

jakožto realismu. Aristotelovskou doktrínu tak nahrazuje soc. realistická a základní normou se 

stává realismus, který je definován slovy: „aktuálnost, věcnost, dějovost a společenské 

typy“.46 

Při srovnání podoby tradice s heslem z Ottova slovníku (ale i jiné koncepce poetiky – např. 

Dějiny estetiky47) je zřejmé, že Aristotelés zde představuje značnou autoritou; ačkoliv je 

redukován zejména na dvě normy (tři jednoty a pravděpodobnost). To že je tradice poetiky 

aktualizována marxismem jistě není nic překvapivého, podstatnější je charakter této 

aktualizace – spočívá v pojetí oněch dvou norem jakožto norem realismu a Aristotelés se pak 

39 Při podrobném pohledu není Boileau tak striktně doktinářský za jakého se na základě stereotypu o době 

klasicismu má. Od díla vyžaduje, aby „pohnulo srdcem“. Což se vzpírá striktně racionalistické normě, 

alespoň na pólu vnímatele. Viz: Boileau, N.: Básnické umění. In: Sgallová K., Kroupa J. K.(ed.): O umění 

básnickém a dramatickém. Praha: Koniasch Latin Press, 1997.

40 Daniel, F.: Stručný přehled vývoje evropských dramatických teorií. (Praha: SPN, 1965), s. 43.

41 Tamtéž, s. 60.

42 Tamtéž, s. 69.

43 Tamtéž, s. 71.

44 Tamtéž, s. 73-5.

45 Tamtéž, s. 87.

46 Tamtéž, s. 134.

47 Gilbert, K. E., Kuhn, H.: Dějiny estetiky. Praha: SNKLU, 1965.
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v této koncepci dějin stává zakladatelem realismu. Dokonce i upozaděná linie Horatio – 

Boileau s normou pravdivosti je realismu podřízena. Ovšem samotný realismus není vymezen 

více než rovnicovou definici, složenou z několika obecnin („aktuálnost, věcnost, dějovost a 

společenské typy“). Mohly bychom snad doplňovat z mnoha marxistických teorií umění, ale 

mně jde o charakter v rámci českého oboru akademické filmové dramaturgie a proto se 

obrátíme tam. K textu, na kterém Daniel spolupracoval s M. V. Kratochvílem48 – Praktická 

dramaturgie (1956) – jde o časově první poetiku, ačkoliv vydanou až v roce 1964 v rámci 

sborníku ABC scenáristiky.

II.III Praktická dramaturgie

Praktická dramaturgie se zakládá na dialektice. Projevuje jak v poměru částí, na které se text 

dělí („Základy filmové dramaturgie“ a „Cesta za dramaturgickou formou“), ve 

všudypřítomných pojmových antinomiích („forma, obsah“; „subjektivní, objektivní“ aj.), tak i 

jako základ samotných norem. Obecná poetika tu vychází primárně z Hegela a Marxe a téměř 

se oprošťuje Aristotelovské tradice. „Život plný rozporů“ by se měl dle Daniela s 

Kratochvílem naplňovat v kladných a záporných postavách, které má autor jakožto „inženýr 

lidských duší“ typizovat.49 Kladný hrdina má být „harmonický člověk, z jednoho kusu 

mramoru“ (jakožto příklad uvádí Antigonu a Prométhea, které kladou na roveň 

přesvědčeného komunisty; má je spojovat „obdivuhodná odhodlanost“).50 Záporný hrdina má 

mít všechny chyby (dle hesla: „Poznej nepřítele!“).51 Zbylé postavy mají kolísat (což 

odpovídá požadavkům doby – pro srovnání, viz např. Poetika výrobního dramatu52).

Při srovnání s Poetikou vychází najevo, krom toho, že by Aristotelés s takovou typizací 

nesouhlasil, rozdíl ve schématu skladby díla – zatímco Aristotelovu dominuje děj, zde 

charaktery (Postavy daného charakteru „jednají“ → jednání se spojuje v „sujet“ → „Formu 

48 Miloš Václav Kratochvíl (1904-1988), NA FAMU (1951-1972), prozaik, autor historické beletrie. Studoval 

archivnictví na UK, po uzavření Archivu hlavního města Prahy Němci, pracoval u Nationalfilm. Tři roky 

působil jako filmový dramaturg. K charakteru tvorby: Ve 30. letech měl blízko k sociální tematice, v jeho 

díle se objevovaly motivy venkova, půdy. Svou prózu ozvláštňuje vnitřními monology postav, záznamy 

proudu představ, dokumenty v podobě dopisů a dobových kázání. Na druhou stranu jsou jeho díla 

poznamenána typizací postav a socialistickým realismem. Viz: Blahynka, M.: Čeští spisovatelé 20. století. 

Praha: Československý spisovatel, 1985, s. 304.

49 Kratochvíl, M. V., Daniel, F.: Praktická dramaturgie. In: ABC scenáristiky. Praha: SPN, 1964, s.18.

50 Tamtéž, s. 23.

51 Tamtéž, s. 26.

52 Pavel J.: Utkání s divákem. Poetika výrobního dramatu. Divadelní revue 1991, č.2.
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událostí“, jež tvoří určitou „jednotu“53). A marxistická dialektika54 určuje význam i většiny 

pojmů z dramaturgického slovníku ku příkladu „konflikt“: „Dramatická srážka vyrůstající z 

kolize; každý vývoj je boj protikladů […] každý vztah jednotou protikladů […] není drama 

bez konfliktu; či „jádro dramatu“: „Srážka dvou protichůdných sil.“55 

Po prvé části, která odpovídá obsahu, následuje část, která se věnuje formě – doslova, 

kompozici. Tu autoři zakládají na Aristotelově začátek, střed a konec56, které pak s Freytagem 

dále dělí na expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa57, přičemž významem pojmů, které 

představují normy, jsou Freytagovi věrní; nutno poznamenat, že tato obecně známá pětice 

dramaturgických pojmů je, podobně jako tři jednoty, Aristotelovi nezřídka připisována, 

ačkoliv populizátorem je Freytag a můžeme ji vysledovat již u Horatia.58 Jako ilustraci autoři 

uvádí ostenzi59 k názvům ideově příznivých či nezávadných filmů: Čapajev (1934), Profesor 

Poležajev (1937)60, Alexander Něvský (1938), Babička (1940), Ves v pohraničí (1948).

Poněkud osamoceně v textu stojí pojednání o pojmech „tempo a rytmus“, autoři je totiž 

nevymezují z hlediska skladby, tedy objektivního, ale diváka, tedy subjektivního. Zároveň 

53 Kratochvíl, M. V., Daniel, F.: Praktická dramaturgie. In: ABC scenáristiky. Praha: SPN, 1964, s. 32.

54 Materialistická pojatá marxistická dialektika vychází primárně z idee třídního boje a mechanických sil ve 

společnosti; proti této sociologické koncepci má strukturalistická dialektika abstraktnější ráz, protože 

dialektické protiklady spínají celek dynamické struktury, ve kterém se vztahy stále přetvářejí. Viz: 

Mukařovský, J.: O strukturalismu In: Studie I. Brno: Host, 2000.: „Za specifickou vlastnost struktury v 

umění označujeme vzájemné vztahy mezi jejími složkami, vztahy dynamické samou svou podstatou. Podle 

našeho pojetí může být pokládán za strukturu jen takový soubor složek, jehož vnitřní rovnováha se bez 

ustání porušuje i znovu vytváří a jehož  jednota se nám proto jeví jako soubor dialektických protikladů. To, 

co trvá, je jen totožnost struktury v průběhu doby, kdežto vnitřní její složení, souvztažnost jejích složek, se 

nepřetržitě proměňují.“

55 Kratochvíl, M. V., Daniel, F.: Praktická dramaturgie. In: ABC scenáristiky. Praha: SPN, 1964, s. 32-47.

56 Tamtéž, s. 53.

57 Freytag, G.: Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944, 

s.52-62.: „Expozice se má zříci všeho, co rozptyluje. Úkol přípravy plní nejlépe, přijde-li po úvodním 

akordu působivá scéna spojená rychlým přechodem s další scéno, snad momentem prvního napětí.. […] 

Kolize: Záleží na látce a zpracování, zda stoupá v jednom či více stupních až k vrcholu.[…] Krize: 

Vrcholem dramatu je ono místo hry, kde dochází k mohutné a rozhodující události stoupajícího boje […] 

Odhodlání k činu u hrdiny nebo přijetí osudného dojmu, první velký stupeň silně vyhnaného děje nebo 

počátek smrtícího vnitřního konfliktu se musí zjeviti v pevném spojení právě tak s tím, co předchází, jako s 

tím, co následuje. […] Peripetie: Nejobtížnějším je pořadí scén v části klesající (peripetie) […] Až k vrcholu 

byl divák upoután uzavřeným zaměřením hlavního charakteru. Po činu vznikne mezera. Napětí musí býti 

opět povzbuzeno. A k tomu je třeba nových sil […], jež by měl divák teprve poznati. […] Katastrofa: 

obsahuje nutný následek jednání a charakterů.“

58 Horatius Flaccus, Q.: List k Pisonům (Ars poetica). In: Vavřín a réva. Praha:  Odeon, 1972.

59 Tím je míněna definice pomocí ukázání, tzn. zeptá-li se někdo: Co je kámen? ukážu na něj.

60 Kratochvíl, M. V., Daniel, F.: Praktická dramaturgie. In: ABC scenáristiky. (Praha: SPN, 1964), s. 54-81.
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konstatují jejich specifický ráz ve filmu a zdůrazňují, že je třeba na něj myslet již při psaní 

scénáře, protože již tam jsou obsaženy možnosti pro všechny výrazové prostředky61. Pojmy 

tempa a rytmu se vymykají snad i proto, že ani v Poetice ani v marxismu bychom pro ně 

nenašly podklad. Nicméně, pojednání o specifikách filmu se tu omezuje takřka jen na gesto 

upozorňující na jejich existenci; a mimo to na názor, že vyjádření filmového obrazu nejlépe 

odpovídá realistická literatura.62 Nicméně, ten ve své podstatě podřizuje film charakteru 

jiného umění; nad to, jsme viděli, že pojem realismu je dobově poplatný.

Že bude prvý, přehledový, text beze zmínky o filmu, bylo očekávatelné, konec konců 

pojednával o tradici – že bude i tento již méně. Signalizuje to snad, že filmová dramaturgie je 

podřízena tradici poetiky vzešlé z divadla a film je v tomto oboru vlastně nafilmovaným 

dramatem? 

II.IV Dramaturgie divadla a filmu

Naopak slibně z hlediska specifičnosti filmu zní název první (z hlediska vydání a z mně 

dostupných) obecné poetiky, určené FAMU Dramaturgie divadla a filmu. Ačkoliv se jedná o 

překlad německého textu (Gottfrieda Mullera63 od Bedřicha Pilného64) pro jeho prvenství jej 

uvádím. A proto, že jde o překlad, je nutno zohlednit gesto překladatele. V Pilného úvodu 

61 Tamtéž, s. 93

62 Tamtéž, s. 95

63 O Gottfriedu Mullerovi (1908 - ?) se mi krom autorství knihy (původní název: Dramaturgie des Theaters 

und des Films) nepodařilo dohledat žádné informace. Co však Pilného překlad neuvádí je rok původního 

vydání a druhého autora. Poprvé měla kniha vyjít v Würzburgu v nakladatelství Ktriltsch roku 1941 a na 

přední straně je uvedeno, že byla vydána za příspěvku prof. Wolfganga Liebeneinera. O tomto druhém 

autorovi se již něco dozvědět lze: jedná se o německého režiséra, mimo jiné, kontroverzních snímků 

spjatých s nacistickým režimem. Filmu Žaluji (1941), který byl natočen na objednávku říšského ministerstva 

pro lidovou osvětu a propagandu a obhajoval euthanasii, která v nacistickém Německu označovala 

systematické zabíjení duševně nemocných a tělesně postižených; vypráví příběh ženy trpící roztroušenou 

sklerózou. Na první pohled nepůsobí jako propagandistické dílo, je umělecky přesvědčivý, což jej činní ještě 

zrůdnějším. Dodnes je v Německu zakázán. Druhým příkladem je spolupráce s Veitem Harlanem na 

posledním snímku nacistického Německa, barevném velkofilmu, Kolberg (1945), který pojednává o 

hrdinném boji občanů Kolbergu proti napoleonským vojskům v Prusko-francouzské válce a vedoucí 

propagandy Joseph Goebbels doufal, že statečný odpor obránců inspiruje civilní obyvatelstvo. Viz: Šulc, J.: 

Inventura. Rok 1933: Nástup nacismu. In: Havránková, D.: (ed.): Katalog 39. Letní filmové školy Uherské 

hradiště. Dostupný zde: <http://www.uh.cz/acfkftp/download/lfs-2013-katalog.pdf> 

64 Bedřich Pilný na FAMU působil jako pedagog oddaný konzervativnímu komunistickému režimu. Bernard, J: 

FAMU včera a dnes. In: Kratochvílová, M. (ed.): Akademie múzických umění v Praze k 60. výročí svého 

založení. Praha: ERMAT, 2006.
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nalezneme, že jde o přiznaně eklektickou práci65 a skutečně jde o kompilát doplněný citacemi 

– ovšem, přiložením citací odbornost (ve smyslu vědecké poetiky) končí – nejde o 

deskriptivní poetiku, ale o praktickou a normativní. Co Pilný dále vyzdvihuje je silná 

orientace na řemeslnost, což zde znamená dodržování pravidel. To, ve spojení s dobou 

překladu i vzniku textu (1942 – více viz poznámka pod čarou) a faktem, že Pilný byl 

zastáncem konzervativního komunismu, mne vede k předpokladu, že tohoto neideologického 

textu mohlo být využitu ve jménu ideologického dogmatismu.

Samotný text má, dle názvu, dvě části: dramaturgie divadla a dramaturgie filmu.

Hned úvodem části prvé autor ospravedlňuje svůj tradicionalistický náhled – dramaturgická 

pravidla zůstávají podle něj platná, protože „psychika člověka se příliš nemění“.66 Čili 

evidenci dramaturgických norem vidí v jakési antropologické konstantě. 

Jako základ svého schématu skladby staví Muller „dramatickou situaci“, kterou s Aristotelem 

zakládá na tragické vině. Dožaduje se tří jednot, ačkoliv je naplňuje vlastním významem; 

děje: „všechny dějové momenty se mají srazit“, času: „přítomnost“ i místa: „prostor 

divadla“67. Samotnou dramatickou situaci definuje jako: „rozpor mezi věděním a jednáním“68 

či jako „situaci obsahující krom silného konfliktu i napětí“69 a přikládá k ní  charakteristikou 

třiceti šesti dramatických situací Georgese Poltiho?70, které vlastně představují zásobník 

příkladů, jak normu dramatické situace naplnit.

A konstruovat dramatickou situaci navrhuje na základě dvou schémat dramatu, dle druhů. Na 

pěti-aktové (dle Freytaga) a tříaktové (dle Harlana – jedná se o složité schéma, které pracuje 

se čtyřmi stupni napětí apod, viz text71), kdy prvé dle Mullera platí jen pro tragédie s 

aktivními hrdiny, zatímco druhé pro veselohry s pasivními. 

I Muller překládá vlastní verzi historického přehledu dramatických poetik: Aristotela obšírně 

shrnuje, u Horatia neopomíjí dramaturgickou pětici, hned na to skáče k francouzskému 

klasicismu (Corneille, Racin, Voltair, Diderot) a cituje postřehy k tvorbě z předmluv k hrám či 

z esejí, Diderota považuje za učitele Lessinga, který vystoupil proti zbylým třem Francouzům 

65 Muller, G.: Dramaturgie divadla a filmu. Praha: SPN, 1957, s. 3.

66 Tamtéž, s. 5.

67 Tamtéž, s. 13-16.

68 Tamtéž, s. 24.

69 Tamtéž, s. 33.

70  Více viz: Gajdoš, J.: Poltiho třicet šest dramatických situací. Disk, časopis pro studium dramatického umění 

7, 2004.

71 Tamtéž, s. 75.
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a tím proti klasickému francouzskému dramatu; dále zmiňuje Schillera, Scribeho, Dumase 

mladšího a končí u Shawa.72 Obecně se zdá, že volba zástupců nemá vnitřní logiku nad to, že 

jde o autory s vřelým vztahem ke klasickým (či klasicistním) pravidlům. Opět vidíme 

standardní body v podobě Aristotela a Lessinga, avšak na rozdíl od Danielovi oscilace mezi 

obecnou a stylovou poetikou, Muller individuální neuvažuje.

Druhá část knihy se věnuje filmu a na rozdíl od prvé je takřka bez odkazů a tak se lze 

domnívat, že je vlastním dílem autora. Ovšem, dala by se redukovat na prohlášení, že platí 

vše řečené v části předešlé a film se toho má držet. Abych to doložil – na závěr prvé kapitoly, 

kde Muller poukazuje na paralely mezi filmem a dramatickým básnictvím (o dramatikovi 

hovoří takto archaicky), tvrdí, že „dramatický básník je ten kdo nejlépe zvládne film“.73 V 

druhé, jinými slovy totéž: „film může potřebovat jen autory, kteří ovládají dramatické 

řemeslo.“74 A ve třetí, jménem „Filmová dramaturgie“, nepoukazuje na nic, co by filmovou a 

divadelní dramaturgii odlišovalo, naopak: „Filmová dramata musí být psána podle těch 

samých dramaturgických pravidel jako dramata divadelní75 či nakonec variaci na úvodní 

konstantu, že dramaturgické zákony, staré dva tisíce let a uplatňované ve všech formách 

dramatického umění, jsou dnes s plným úspěchem užívány všemi dobrými filmovými 

praktiky.“76

Je zřejmé, že tato poetika je tradicionalistická ve všech ohledech, rigidní postoj se projevuje v 

přehledu i ve schématu skladby. Podle mého autorův přístup nejlépe vystihuje názor, že 

Harlanovo a Freytagovo schéma jsou „matematické rovnice“.77 Tvorba v Mullerově pojetí se 

jeví jako jednoduchá kombinatorika založená na daných pravidlech, což z jeho poetiky dělá 

jakousi středoškolskou učebnici a z tvůrce mechanického počtáře. Není tu prostor pro náhodu. 

Takový rigidní postoj není ani v Praktické dramaturgii, kde se alespoň jednota díla podle 

autorů zakládá na „individuálním talentu“ tvůrce78, ani v Danielově přehledu, kde obecné 

poetiky vyvažují stylové. Aktualizace je tu absolutně podřízena tradici, což pohled na 

specifičnost filmu jen dokládá. Vzhledem k době prvního vydání a zaměření spoluautora se 

lze domnívat, že tradicionalistická orientace souvisela s nacistickou ideologií orientovanou 

72 Tamtéž, s. 34-73.

73 Tamtéž, s. 93.

74 Tamtéž, s. 104.

75 Tamtéž, s. 108.

76 Tamtéž, s. 109.

77 Tamtéž, s. 83.

78 Tamtéž, s. 32.
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proti moderně – pro klasicismus. A lze se i domnívat, že když kniha vznikla v dogmatické 

době mohla být snadno přenesena do jiné dogmatické doby. 

II.V Žánry ve filmu 

Text Žánry ve filmu (1963) od Františka Daniela se od obecné poetiky mírně liší, nejde o 

obecné schéma skladby, nicméně o integrální součást poetické tradice, ostatně již Aristotelés 

odlišuje tragédii, komedii a epiku – implicitně to dokládá Danielův úvod, kde vyjadřuje svůj 

záměr a přístup: „Nepůjde tu tedy ani o historickou ani o formálně estetickou stránku věci. Za 

důležité pokládám pochopit různé žánry ve vztahu k myšlence a záměru díla, tedy jako nástroj 

nebo metodu.“79 Vyjadřuje vlastně tři témata, která se v dramaturgickém oboru stále objevují: 

obecná poetika, přehled dramatických teorií a žánry. Žánry Daniel tematizuje již v rámci 

svého přehledu, spojené s jistým obdobím, zde ahistoricky. Ona citace pak signalizuje rigidní 

charakter norem, který potvrzuje i Danielovo vymezení pojmu žánr: „smlouva o dodržování 

pravidel hry.“80 Tato smlouva je podle Daniela uzavřena mezi divákem a hercem a divák dle 

něj přijímá vnitřní i vnější zákonitost určitého žánru81, čímž Daniel vyřeší diváka pouze 

jakožto pasivního přijímatele a už se jím dále nemusí zabývat.

Soustředí se na pól objektu, tedy dílo. Film považuje Daniel za „epicko-dramatický“ a toto 

spojení dvou základních Aristotelových druhů jakožto podstaty filmu mu pak umožňuje z 

podstaty odvodit (ve smyslu dedukce) ostatní žánry. Postupuje následovně: 

Drama rozdělí na tragédii a veselohru, tragédii vymezí tragickou vinou a veselohru odliší 

jinou povahou sporu jakožto charakterovou a situační82, veselohru dále rozdělí na satiru, 

pamflet, paskvil, ironii, karikaturu, parodii, travestie; mezi tragédii a komedii vymezí 

tragikomedii (např. tragický hrdina jedná proto, že je silný, tragikomický přesto, že je slabý.83) 

a poté se vrátí k eposu a odvozuje žánry tzv. „látkové“: „pohádku, historický, životopisný a 

dobrodružný příběh“, přičemž při vymezování si pomáhá pojmem „motiv“ (např. „křivda a 

odplata“, v dobrodružných např. Monte Christo) či „cesta“ (Verneovky); z dobrodružného 

odvodí western či detektivku (motiv „tajemství“), od ní odliší kriminálku („tajemství“ 

neobsahuje) a z hlediska kvality pak postaví nad kriminálku psychologické drama. Na závěr 

79 Daniel, F.: Žánry ve filmu. Praha: SPN, 1963, s. 2.

80 Tamtéž, s. 3.

81 Tamtéž, s. 3.

82 Tamtéž, s. 7.

83 Tamtéž, s. 10.
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druhy kombinuje: látkové mísí s dramatickými a získává např. komediální dobrodružné (např. 

Zorro mstitel).

Daniel v podstatě buduje genealogický strom žánru. Žánry odvozuje ze základních 

Aristotelových druhů a ty se pak vlastně mají k obecné poetice, schématu skladby jako 

konkrétnější variace základního invarinatu – dá se říci, že jsou co do konkrétnosti někde na 

půli cesty mezi polárními případy obecné a stylové poetiky. Nicméně, Daniel se dedukce 

striktně nedrží, kombinuje, vychází z praxe a tím se spojení uvolňují a vymezení se nad 

genealogickým stromem volně vznáší (např. linie detektivka, kriminálka, psycho-drama). 

Dramaturgický obor jistě na Daniela neklade nárok být teoreticky důsledný, na druhou stranu 

můžeme toto uvolnění vidět jako vnitřní problém samotného textu, protože pokud mají být 

žánry smlouvami či metodami, měly by být důsledněji vymezeny – ale zde jsou vymezeny 

jednou motivem, jednou typickým hrdinou, pak látkou či diváckou participací („vyvozování“ 

v detektivce). Podle mého to značí nedostatečnost tradice tváří v tvář praxi a právě její 

opuštění nakonec do textu vnáší případy specificky filmové: žánry, které vznikly až dík filmu 

(„bláznivá komedie“ a „groteska“) a hraniční příklady, z parodie: Pytlákova schovanka (1949) 

a psychologického drama: Svědomí (1948). Jmenované příklady jsou v textu jedinými z filmu, 

ostatní obstarávájí divadelní dramata. Což se může při názvu Žánry ve filmu zdát málo, na 

druhou stranu je to zřejmě již od určení povahy filmu jakožto „epicko-dramatické“. Tedy i 

zde je film v područí tradice.

II.VI ABC scénáristy 

Jinak je tomu v textu ABC scénáristy (1963) od Daniela, Dvořáka84 a Kratochvíla, který vyšel 

jakožto součást sborník ABC scenáristiky roku 1964. Ten krom něj obsahuje dva již probrané 

texty Praktické dramaturgie (1956)85 od Daniela a Kratochvíla a Žánry ve filmu (1963)86 od 

Daniela. Jak již  název napovídá, text pojednává o tvůrci, tedy nikoliv o skladbě, ale o 

84 F. A. Dvořák (1908 – 1972), Na FAMU (1950 – 1972)  Do roku 1945 pracoval v Ústředním sociálním úřadu, 

v letech 1946-60 dramaturgem a scenáristou Čs filmu. Spolupracoval mj. na scénářích filmů Ves v pohraničí 

(1948), Král Šumavy (1952), Ďáblova past (1961) či Poslední růže od Casanovy (1966) Na FAMU působil 

jako vedoucí pedagog katedry filmové a televizní dramaturgie a v letech 1950-52 a 1958-60 byl jejím 

děkanem. Viz: Bartošek, L.: Filmový kalendář 1973. Praha: Československý filmový ústav, 1973, s. 67-68.

85 Text byl dle přiložených údajů napsán roku 1956, nicméně nalezl jsem jej pouze v tomto souborném vydání 

z roku 1964, dost možná ani předtím vydán nebyl a rok označuje datum vydání knihy, ze které je tento text 

shrnut, totiž Cesta za za filmovým dramatem. Viz: Daniel, F., Kratochvíl, M. V.: Cesta za filmovým 

dramatem. Praha: Orbis, 1956.

86 Stejnojmenný text vyšel o rok dříve a v totožném znění, předložil jsem jej v předešlé kapitole.
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subjektu, který jej tvoří. I toto téma bychom mohli k třem zmíněným přiřadit jako čtvrté, 

nicméně, u Aristotela jej nalezneme pouze implicitně v části o častých chybách tvůrců, 

podstatnější roli má v linii Horatio-Boileau.87 V souvislosti s individuálnějším tématem 

nabývají nad odvozováním z tradice vyvozování (indukce), popisy a beletričnost.

Téma tvůrce tu zosobňuje analýza pojmu talent a schopností získaných, přičemž k prvním 

náleží: „vnímat, cítit, myslet, prožít, představit si a vyjádřit“88, kdy každá z kvalit je opatřena 

podrobným popisem, aby ji v sobě čtenář snadno nalezl a druhé, tedy získané, pak představují 

standardy obecné poetiky: dramaturgická pětice; nicméně, definice pojmů nahrazují 

beletristické opisy. Volnost přístupu jen stvrzuje ztotožnění Freytaga a Aristotela: „Mluvíme 

tím jenom jinými slovy o zásadách stavby dramatu, jak je vyvodil už před sto dvěma tisíci 

lety Aristotelés: O expozici/výkladu/, konfliktu nebo kolizi/sporu, srážce/, krizi/rozhodnutí/, 

peripetii /dějovému obratu/ a katastrofě /pádu nebo vítězství hrdiny./“89 Což, spolu s 

následujícím tvrzení, rovněž svědčí o Aristotelově autoritě (pohlcuje všechny interpretace): 

„Duch antiky už dávno vyvanul z dramatu, dnes cítíme a myslíme naprosto jinak, ale princip 

zůstal a bude platiti, dokud drama bude dramatem.“90 Tím je v podstatě norma povýšena na 

konstantu (či až dogma), což jsme viděli i u Mullera.

Závěrečné pojednání o žánrech jen bez dodatků shrnuje genealogické pojetí žánrů z textu 

Žánry ve filmu. 

Ačkoliv film zde opět vychází naprázdno, tradice je rovněž oslabena. Na rozdíl od její 

dominance v předešlých textech, je tu na stejnou úroveň postaven subjekt (u Mullera 

zamítnut, v Praktické dramaturgii jen zmínka), který tradiční (objektivní) schéma aktualizuje 

– tedy, individuální tvůrce je tím nahodilým, co invariant variuje (podobně každý recipient 

proměňuje strukturu díla, které vnímá – viz Mukařovský91 či Ingarden92 – konkretizuje ji). 

Jako by toto uvolnění, projevující se i beletristickým stylem, který (u stejných autorů) 

87 Po renesančním znovuobjevení Aristotela a Horatia docházelo k paralelnímu interpretací Horatiovi poetiky 

podobným způsobem jaký byl naznačen v Danielově přehledu a z jeho interpretů byl nejvýznamnější právě 

Nicolas Boileau, známý jakožto autor klasicistní doktríny formulované v textu Umění básnické. Aristotelova 

a Horatiova poetika i se svými interpretacemi bývají chápány jako protějšky (např. v interpretacích Pierra 

Corneilla, viz: Šimková, S.: Poetika v Rozpravách Pierra Corneille. Brno: FF M, Seminář estetiky, 2010. Či 

Gilbert, K. E., Kuhn, H.: Dějiny estetiky. Praha: SNKLU, 1965. A Právě v Horatiovské linii nalezneme 

zevrubně reflektováno téma tvůrce; jeho schopnosti a povinnosti, tedy jakousi etiku.

88 Kratochvíl, M. V., Dvořák, A. F., Daniel, F.: ABC scenáristy. In: ABC scenáristiky. Praha: SPN, 1964, s. 115.

89 Tamtéž, s. 131.

90 Tamtéž, s. 131.

91 Mukařovský, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: Studie I. Brno: Host, 2000.

92 Ingarden, R.: O poznávání literárního díla. Praha: Československý spisovatel, 1967. 
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nahrazuje marxistickou rétoriku (ačkoliv u nich mírnou), demonstroval odstup od padesátých 

let.

II.VII Cesty za příběhy. 

Z téma tvůrce vychází i Cesty za příběhy. Tento text provází zvláštní bipolárnost, protože 

autoři si protiřečí. Na jednu stranu tvrdí, že jim nejde o preciznost a definitivnost, ale chtějí 

„inspirovat“, ba dokonce, že Poetika a estetika nebyly určeny tvůrcům, ale publiku93, ovšem 

záhy citují Turgeněvův názor, že skladatel má znát teorii hudby a harmonii, malíř perspektivu 

a i architekt potřebuje školu, a i „spisovatel“ potřebuje obdobný základ.94 Čili hned hovoří o 

talentu, hned o potřebě řemesla a takto oscilují celý text; každopádně rovným poměrem mezi 

pozorností, kterou autoři věnují dílu (tradici) na jedné straně a individuálnímu tvůrci na druhé, 

má text blízko k předešlému.

Začínají tvůrcem a zaměřují se na talent. Na rozdíl od předešlého textu se ovšem neomezují 

na výměr základních mohutností („představivost, paměť či sebereflexe“ atd. ), ale nabádají 

čtenáře (doslova, text oslovuje) k introspekci, a jejich cviku. 

Záměr „inspirovat“ pak naplňují zadáváním praktických cvičení, ku příkladu: „Zkuste si 

napsat: […] Povídky o tom, jak byla vynalezena lžíce, kravata, provaz […] Napište o 

největším tichu, které jste zažili.“95 Což prokládají doporučenou četbou, např. Haška či 

Hemingwaye. 

Vztáhneme-li to k dřívějším úvahám, introspekci tu lze chápat v podstatě jako metodu, kterou 

si má čtenář zformovat vlastní – stylistickou (individuální) – poetiku. Explicitně to dokládá 

místo, kde autoři hanobí roli dramaturga: „vždyť kolik by našel chyb v Shakespearovi!“96 a 

místo „dodržování doktríny“ vyzývají k „vytvoření osobité estetiky“.97 Konec konců, právě 

na stylistickým poetikách spisovatelů a úryvcích z jejich děl autoři svá slova dokládají 

(úryvky tvoří možná víc než půl textu).

Na druhou stranu, odstoupíme-li od textu, nahlédneme, že ona „cesta“ z názvu se naplňuje v 

osnově kapitol, kdy každé dominuje pojem (nejednou zastupující mohutnost), a dohromady 

představují proces tvorby. Jakoby se tím schéma díla přesunulo od skladby do nitra subjektu. 

93 Kratochvíl, M. V., Dvořák, A. F., Daniel, F. Cesty za příběhy. Praha: SPN, 1964,  s. 7.

94 Tamtéž, s. 7.

95 Tamtéž, s. 20.

96 Tamtéž, s. 36.

97 Tamtéž, s. 41.
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A to schéma poněkud mechanické98, protože jde o proces kauzální, pro ilustraci: v prvé 

kapitole je rozebírána „představivost“, v druhé „záměr“, což znamená: „představivost 

zaměřená určitým směrem“; ke „směru“ by tvůrce měla přivést „sebereflexe“; „záměr“ má 

být vyjádřen porůznu posbíraným „materiálem“ (autoři vyzývají ke sběru dojmů, psaní 

deníku) a „vypozorované“ nakonec zužitkováno v „dramatické situaci“.

U „dramatické situace“ se „cesta“ v podstatě zvňějškuje a překrývá se s postupem Mullera. 

Autoři obrat obhajují potřebou řemesla, zopakováním Turgěňevova citátu, a přihlášením se k 

Poetice (dle nich: „první kniha věnovaná poetice [!], která mluvila o vyprávění příběhů (epos) 

a o jejich předvádění (drama)“)99. Dramatickou situaci má inspirovat známých Poltiho 36 

dramatických situací. A má se dělit dle pěti dramaturgických pojmů. Ty rovněž povyšují na 

konstantu: „odpovídá zákonitostem každého lidského jednání“  (ačkoliv tentokrát je poměrně 

správně přisouzena Freytagovi).100 Jednotlivé pojmy pětice ovšem nevymezují, ale vyplňují je 

příklady stylových poetik (různých autorů) – rovnicové definice tedy nahrazují definice v 

podobě ostenze, neboli poukazu k příkladu. A pozvolnou oscilaci k pólu řemesla završují 

nejdříve příklady velikánů, kteří se k řemeslu (ve smyslu norem) hlásili a nakonec kapitolou, 

kterou celou tvoří zápisky jednoho z nich – o vzniku hry Smrt sluší Elektře.

V části o žánrech se kyvadlo vychyluje opět do opačného extrému a opět zaznívá motiv 

nepotřebnosti estetiky pro tvůrce, což má dokázat nepotřebnost definice žánrů a naopak 

vyzdvihnout „cit pro styl“.101 Implicitně odmítají genealogické pojetí žánrů jakožto 

„škatulkování“ a na místo něj zvou „na procházku botanickou zahrádkou stylů a žánrů“102, což 

je vlastně slovník literárních žánrů bez jakéhokoliv systému, kdy hesla opět nepředstavují 

definice, nýbrž ostenze. Pro ilustraci: „Román společenský“, „román rodinný“, „generační“, 

„historický“, „životopisný“, „psychologický“, „dobrodružný“, „detektivka“, „utopistický“, 

„humoristický“. 

98 Vyplývá to z logiky kapitol, kdy každý dominantní pojem kapitoly má nutně vést k následujícímu, čímž se 

utváří jakási kauzalita stroje. V takovém mechanickém pojetí světa je tvorba problematická,  protože není 

umožněn vznik nového, pouze věci kauzálně vedou jedna k následující. Jedná se dost možná o pozůstatky 

marxistického myšlení, kde je vědomí v područí hmoty.

99 Nicméně, jak můžeme vidět v Poetice, Aristotelés takto nehovoří. Autoři používají pojem drama jakožto 

provedení eposu, ale Aristotelés hovoří o eposu a dramatu jako jedinečných druzích se společnými a 

odlišným atributy. 

100 Ačkoliv pěti-členou strukturu dramatu předjímá již Horatius. Viz: Horatius Flaccus, Q.: List k Pisonům (Ars 

poetica). In: Vavřín a réva. Praha:  Odeon, 1972.

101 Kratochvíl, M. V., Dvořák, A. F., Daniel, F. Cesty za příběhy. (Praha: SPN, 1964), s. 107.

102 Tamtéž, s. 108.
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Samotný text uzavírá úvaha o originalitě, ve které se autoři (pro nás symbolicky) vyslovují 

pro tradici.

Reflexe individuálního tvůrce a jeho talentu pravděpodobně souvisí s dobou tání, třebaže 

výběr autorů, kteří slouží k ilustraci je ideologicky solidární (jsou nezávadní, nikoliv banální), 

pojednání o humoristickém románu plné odkazů na Leninovi výroky a ani ve zbytku textu 

nechybí; přímý vliv marxismu-leninismu na myšlenkové pozadí textu je však minimální: jako 

by proti prvním dvěma textům vyvřel na povrch, kde zbytněl těch v několika drobných 

odkazech a citacích. Oproti zastaveným pravidlům a schématu, které byly v našem kontextu 

vlastní obecné poetice, nabývá na významu i proces („cesta“) tvorby, který má schéma 

aktualizovat. Tvůrce se stává aktivním, není jen vykonavatelem pravidel, jak mohl působit v 

dřívějších textech. A výsledkem oné aktualizace obecné poetiky je pak poetika stylová. 

Nicméně, vyslovení se pro tradici klade vlastně obecnou poetiku jakožto nutnou podmínku 

stylové – což je pořád více než pouhé naplnění pravidel poetiky obecné.

Na druhou stranu, k uvážení filmu a jeho specifik ani zde nedochází. Naopak, v rámci 

dramaturgie, která chápe film, jak jsme viděli, v Aristotelovském významu slov jakožto 

„epicko-dramatický“ (v textu Žánry ve filmu je film chápán jako „epicko-dramatický“, zde 

obdobně, spojením „epos“ jakožto „vyprávění“ a „drama“ jakožto „předvádění“) se od 

dřívějšího důrazu na drama, přesouváme k eposu. Film je tak po perspektivě divadelní, 

chápán perspektivou literární. 

Každopádně vyvážený poměr v důrazu na tvůrce i tradici činní tato skripta živými do 

dnešních dnů, což jen potvrzuje fakt, že jsou v tomto kontextu (vyjma posledních vydaných z 

roku 2006) jedinými, které nalezneme na seznamech doporučené literatury dodnes (2015).103

II.VIII Jak psát hry pro film a televizi. 

Po období šedesátých let, ze kterého pochází velká část skript nevychází dlouhou dobu žádná, 

až v roce 1984, Jak psát hry pro film a televizi. Nicméně, samotný text je datován do roku 

1972. Autoři jsou nám již známí, jde o Kratochvíla a Dvořáka; Daniel byl tou dobou (od roku 

1969) již v emigraci. Opožděné vydání textu mělo pravděpodobně souvislost s 

„husákovskými represemi normalizace“: roku 1972 muselo FAMU z ideologických důvodů 

opustit mnoho pedagogů (Např. Evald Schorm, Břetislav Pojar, Milan Kundera, Karel 

103  Jakožto doporučená literatura k přijímacím zkouškám na katedru režie a tamtéž k jako doporučená lit. k 

vývoji bakalářského filmu. Zdroj: <https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-rezie-kr/materialy-k-

vyuce-okruhy-otazek-ke-statnim-zaverecnym-zkouskam-doporucena-literatura/ > [cit. 15.7.2015] 

28



Kachyňa, Vlastimil Vávra)104 a mezi nimi i Kratochvíl s Dvořákem; Dvořák o Vánocích toho roku zemřel. 

Samotný text neměl na vyloučení dle mého žádný podíl, jak uvidíme, nevykazuje z hlediska 

ideologie sporná místa, spíše naopak – o tom zda byl pro pozdější vydání text upravován, 

neinformuje.

Dvacet let neznamená v textu z hlediska smýšlení o poetice posun, v předmluvě se 

dozvídáme, že „práce vznikla na základě předchozích skript (a zkušeností z praxe tvůrčí i 

pedagogické)“, tedy, že jde o práci eklektickou podobně jako je Mullerova, ale na rozdíl od té 

nevychází z poetické tradice, ale pouze z české akademické dramaturgie v rozsahu jak je o ní 

pojednáváno v této práci. A odvozují-li autoři „umění“ od „uměti“, což signalizuje totožnost 

řemesla a umění, je zřejmé, že se zde setkáme opět s rigidní normativností – podobně jako u 

Mullera. O tradicionalistické orientaci textu svědčí fakt, že jeho první třetina v podstatě 

kopíruje osnovu Aristotelovi Poetiky („prostředky“, „dramatická situace“ apod.), ovšem na 

rozdíl od ní je tu vnitřní souvislost pojmů oslabena, ty netvoří schéma skladby, ale jsou 

vlastně osamělými normami, a tak jde v podstatě o slovník rovnicových definic (tj. obecnin 

určených obecninami). Například pětice dramaturgických pojmů je přisouzena Aristotelovi, 

ale ve srovnání s jinými texty v nich absentuje spojující myšlenkové pozadí, naopak 

jednotlivé pojmy jsou podrobněji a šířeji vymezeny (ku příkladu několik typů expozice – 

přímá, nepřímá a klamná), přičemž příklady jsou zpravidla z filmu, ačkoliv zastaralé 

(Čapajev, Profesor Poležajev – téměř totožné jako v Praktické dramaturgii).

Nad rámec eklektičnosti je zde explicitní důraz na specifičnost filmu. Té je věnováno mnoho 

prostoru, ačkoliv důraz často končí u gesta. Například autoři doporučují uvažovat o 

„specifických prostředcích (prostor, čas, střih, hudba …)“, jenže je jen jmenují, neanalyzují 

(ku příkladu jak se měly projevit ve scénáři). A navzdory důrazu, je tu film spíše ekvivalentní 

s divadlem, což dotvrzuje  skutečnost, že o něm hovoří jako o dramatu s adjektivem 

„filmové“ či specificky filmové pojmy požívají jakožto divadelní – ku příkladu „filmový 

obraz“ užívají explicitně ve smyslu „scéna“ (první, druhý plán apod.). Obdobně osamoceně 

jako v textu Praktická dramaturgie tu pak působí upozornění na specifičnost filmového 

„tempa a rytmu“, rovněž ojediněle jsou definovány z hlediska recepce, ale navíc je tu příklad, 

který dokládá zdejší zacházení se specifičností: autoři odkazují na scénu z filmu Únos (1952) 

od Kadára a Klose, kterou má rytmizovat napětí, které má pocházet z rozdílných nálad únosce 

104 Bernard, J: FAMU včera a dnes. In: Kratochvílová, M. (ed.): Akademie múzických umění v Praze k 60. 

výročí svého založení. Praha: ERMAT, 2006.
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a těch, co netuší, že budou uneseni – jenže to je rytmus plynoucí z herectví, tedy nespecifický. 

Mimo jiné, z hlediska komparace s Praktickou dramaturgií je vhodné povšimnout si i postav, 

dovysvětlí oslabenou souvislost pojmů. Postavy jsou rozděleny obdobně, na kladné, záporné a 

kolísavé, nicméně již nemají pevně dané vzájemné vztahy vycházející z ideologie – text se jí 

jakožto myšlenkového pozadí do jisté míry vzdává (ale ničím nahrazuje) a schéma se tak 

rozpadá do osamocených částí nebo lépe do slovníku105 osamocených a pro obecnost jen těžko 

uchopitelných norem. 

Část o žánrech v mnohém kopíruje Danielův text Žánry ve filmu – od pojetí žánru jakožto 

smlouvy, přes rozvětvenou genealogii až po popis žánrů, které z genealogie nevyplývají. 

Obměnu doznávají rovněž pouze z hlediska specifičnosti a to tak, že příklady k Danielově 

genealogii jsou dodány výhradně z filmu (ačkoliv zastaralé) a za druhé, že autoři jmenují více 

specificky filmových žánrů (což opět znamená ekvivalentní k divadlu), pro ilustraci: „Film 

hudební“, „Filmová opera“, „Opereta filmová“, „Vaudeville filmový“, „Revue filmová“, 

„Baletní film“, „Muzikál filmový“, „Film povídkový“.106 

Nakonec důraz na specifičnost se projevuje i jakožto dvě nová témata: adaptace a filmovost, v 

podobě dvou samostatných kapitol. V prvé sice autoři hovoří o nutnosti „uzpůsobit“ drama 

specifickým podmínkám filmu, ale neozřejmí je a to dokonce ani kapitola se slibným názvem 

„Podíl techniky na filmovém scénáři“; ta jen završuje vágnost a kruhovost textu – zde autoři 

konstatují, že by se měl scenárista s filmovou technikou seznámit v praxi a v závěrečné úvaze 

nad „filmovostí scénáře“107 v podstatě jen odkazují k filmu Kavalkáda (1940); a já se 

domnívám, že tato ostenze není pro vystoupení z kruhu rovnicových definic dostačující.

Tento text se tedy poprvé důsledně věnuje specifičnosti filmu, ačkoliv samotné pojednání se 

ukazuje ve své podstatě jako podřízené divadlu, nevychází totiž z filmové praxe, ale 

eklekticky z textů. Ovšem, na rozdíl od Mullerova eklekticismu, kdy Muller přejaté koncepce 

citoval, přejímal a kombinoval s jejich myšlenkovým pozadím, zde jsou z něj pojmy vytrženy 

a výsledek pak činní v podstatě jde o pouhou sumu norem.

Srovnání s Praktickou dramaturgií ukazuje i možný rozdíl dramaturgie ve dvou dobách, 

zatímco text z padesátých let předkládal jednotné schéma či tvar (jednota ovšem nezaručuje 

kvalitu), zde máme jen osamocené normy týkající se různých aspektů díla, které si kladou 

105 Pojmy ve slovníku nemají krom abecedního pořádku či tématu žádnou vnitřní souvislost u souvislého textu 

je předpokládána. 

106 Dvořák, A. F., Kratochvíl, M.: Jak psát hry pro film a televizi. Praha: SPN, 1984, s. 46-64.

107 Tamtéž, s. 87.
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nárok na platnost i přes možnou vzájemnou neslučitelnost. O jejich platnosti a rigiditě pak 

svědčí fakt, že autoři odvozují „umění“ od „uměti“, čímž podřizují tvorbu pravidlům a 

dotvrzují to explicitním odmítnutím náhody jakožto tvůrčího prvku.108 

II. IX Několik poznámek na okraj scénáře 

Snad i to jsou důvody, proč o textu Jak psát hry pro film a televizi není v následujícím, 

Několik poznámek na okraj scénáře (1989) zmínky, ačkoliv jeho autorka, Milena 

Mathausová109, explicitně jmenuje své předchůdce: „ABC scenáristy, Základy filmové 

dramaturgie, Žánry ve filmu a Cesty za příběhy“110 a prohlašuje, že navazuje na 25ti-letou 

mezeru. 

Autorka zde v podstatě souhlasí s dualistických pojetím poetiky, totiž obecnou a stylovou, 

když tvrdí, že „možný přístup autora k oboru je dvojí – objektivizující souhrn poznatků …“ – 

tedy to, co nazývám obecná poetika – „… a subjektivní autorský pohled“ – to, co nazývám 

stylová poetika; přičemž sama pro svou práci volí druhé.111 Tím se do jisté míry staví proti 

citovaným textům, protože ty zakládaly zejména poetiku obecnou. Individuálnější je i postup: 

introspekce, beletričnost, oslovení čtenáře; přesto není text bez myšlenkového pozadí, ačkoliv 

není explicitně přiznané – autorka uvažuje v intencích pražského strukturalismu.

Naznačuje to již zacházení s pojmem „řemeslo“ – v předešlých textech představovalo soubor 

rigidních pravidel, zde vystupuje jako „gramatika“112, tedy méně závazný soubor norem. 

Mimo to, metafora z lingvistiky nás dostává na pole strukturalismu vlastní. Gramatiku autorka 

staví proti invenci – a antinomie používá mnohé, např. typizace, individualizace či výdech, 

nádech (dialektika je rovněž páteř struktury); pro dílo ustavuje metaforu organismu (což činní 

i strukturalismus)113. A strukturalistický přístup dokládá i mnohé další: autorka požaduje 

108 Tamtéž, s. 54.

109 Milena Mathausová (1951), na FAMU (1978-1995). V letech 1976 – 1982 dramaturgyně Československé 

televize Praha. Autorka několika televizních her, např. detektivního příběhu Této noci v tomto vlaku (1984) 

nebo rodinného dramatu Bludiště (1989). Kromě teoretické práce 12 pádů scenáristiky (1996) je rovněž 

autorkou prozaické knihy pro mládež Jarmark dnes, zítra a pozítří taky (2010). V současnosti (2012) je 

principálkou soukromé Scenáristické školy a nakladatelství v Praze, kde se dále věnuje výuce a  lektorování 

scenáristiky a dramaturgie v oblasti filmu, televize. Viz: Kocián, Z.: Srovnání koncepčních přístupů k psaní 

scénářů. Brno: JAMU, Ateliér rozhlasové a televizní scenáristiky a dramaturgie, 2012.

110 Mathausová, M.: Několik poznámek na okraj scénáře. Praha: SPN, 1989, s. 5.

111 Tamtéž, s. 5.

112 Tamtéž, s. 8.

113 Tamtéž, s. 9.
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„souvztažnost prostředků“; „souvislost problémů s prostředím“, „souvislost postavy s 

příběhem“ i jejího „charakteru s motivy“114 či „cíle postavy s žánrem“115; často hovoří o 

„funkcích prostředků“116 – to vše jsou atributy vlastní struktuře.

Samotnou stylovou poetiku tu představuje Mathausové popis procesu tvorby vlastního díla. 

Nutno poznamenat, že i ta zdá se, vychází ze strukturalismu, protože autorka si na počátku 

určuje myšlenku (vlastně dominantu díla) a té má být následně vše podřízeno, dále: myšlence 

odpovídá situace, situaci postava, té prostředí, prostředí je zabydlené postavami atd., čili v 

podstatě buduje hierarchickou souvztažnost díla. Obecná poetika do ní proniká až druhotně, 

když autorka za pomoci pětice dramaturgických pojmů pojmenovává fáze popsaného procesu 

tvorby. To znamená, že tradiční pojmy nepředcházejí pojednání, ale slouží mu jako ilustrace. 

Ostatně, k Aristotelovi se vyjadřuje zamítavě, prohlášením, že hodlá o scenáristice pojednat 

„bez zavazujících termínů“117. To vše vede k tomu, že tu nelze hovořit o normách, ale spíše o 

vzoru pro následování, který představuje onen popis tvorby. Ačkoliv můžeme v jeho rámci 

dohledat některá zobecňující tvrzení. Ku příkladu (a pro srovnání s předešlými) o postavách: 

jejich normou nemá být typizace, ale typizace a individualizace mají být dle Mathausové 

„organickou součástí jediného charakteru propojeného s prostředím“.118 

Specifičnost filmového vyjadřování autorka explicitně nereflektuje. Na druhou stranu, 

vychází z popisu konkrétního procesu tvorby scénáře a jakožto ilustrace využívá rovněž 

specifický materiál: úryvky ze scénářů světových děl (např. – Hadí vejce, Dvanáct 

rozhněvaných mužů, Ginger a Fred).

Větší důraz na subjekt (mimo tvůrce a tvorbu) tu můžeme zaznamenat rovněž i na opačném 

pólu situace tvůrce-dílo-divák, totiž na vnímání díla. Konkrétně v úvahách, kdy a jakou 

informaci má divák dle Mathausové dostávat (mimochodem, teorie informace, ze které tyto 

úvahy pravděpodobně vychází, je se strukturalismem historicky spjata119). Nicméně, za 

pozornost z tohoto hlediska stojí zejména reflexe katarze120, vlastně zejména skutečnost, že se 

reflexe tohoto tradičního konceptu objevuje teprve až v tomto textu. Důvodem může být 

114 Mathausová, M.: Několik poznámek na okraj scénáře. (Praha: SPN, 1989), s. 14.

115 Tamtéž, s. 16.

116 Tamtéž, s. 51.

117 Tamtéž, s. 29.

118 Tamtéž, s. 16.

119 Ve svých úvahách o filmu ji hojně užívali zástupci tzv. Tartuské školy, která na pražský strukturalismus 

navazovala. Viz: Bernard, J.(ed): Tartuská škola. Praha: NFA, 2003. 

120 Mathausová, M.: Několik poznámek na okraj scénáře. Praha: SPN, 1989, s. 66.
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jednoduše to, že předešlé byly orientované na objekt, na dílo a jeho skladbu, ale osobně se 

domnívám, že to může mít i hlubší důvod, který se pojí s dobou: v totalitním prostředí je 

divák často chápán pouze jakožto pasivní příjemce, což mu ubírá prostor k participaci, navíc 

koncept katarze jakožto očištění se dle mého těžko slučuje s propagandistickými účely a tak 

mohlo být vhodné jej opomenout.121 

Naopak zahrnutí zde můžeme brát, spolu s orientací na stylovou poetiku a posunem od 

normativnosti ke vzoru, jako jeden z projevů uvolnění konce osmdesátých let. Ačkoliv jde o 

stylovou poetiku, autorka je tvůrkyní zejména televizních děl a tak její styl není tak 

individualizovaný jako tomu bývá u poetik tvůrců, kteří se jím proslavili (např. Tarkovskij, 

Bresson); oproti nim je na škále mezi obecnou a stylovou poetikou poněkud blíže obecné, na 

čemž se dle mého podílí i její (vědecký) strukturalistický přístup. 

II. X. Chcete psát scéná �?

Zatímco dosud jsem mohl mluvit o uvolnění a utužení, kterým mohly odpovídat i změny v 

rámci institucionalizované dramaturgické praxe (ku příkladu od individuálnějšího přístupu 

šedesátých let k centralizovanější dramaturgii normalizace122), nyní musím konstatovat 

rozpad; na rozdíl od textu Mathausové vychází další, Chcete psát scénář? od Davida Jana 

Novotného, až po revoluci, tedy v období decentralizované kinematografie, kdy 

institucionalizovaná dramaturgie přestala existovat. Tato změna se dle mého projevuje i v 

základech textu – charakterem normativnosti i platností schématu skladby.

Novotný tu totiž obhajuje potřebu znalosti pravidel nikoliv pro účely vytvoření díla, ale 

jakožto základ společné řeči autora a dramaturga.123 Což naznačuje jednak proměnu procesu 

tvorby filmu, ze kterého dramaturg spolu s institucí vypadává jako integrální součást a 

omezuje se na případné konzultace s režisérem či scenáristou, a zároveň proměnu norem v 

121 Jednoduchou paralelu bychom mohli nalézt i v rámci starého Řecka. Nahlédneme-li na diváka obecně z 

perspektivy dvou největších postav – Aristotela a Platóna, pak nalezneme u Aristotela diváka aktivně 

participujícího (v Poetice: diváka těší poznávání) a u Platóna, kde úvahy o umění nalezneme v kontextu 

politickém (vlastně tedy propagandistickém) – v Ústavě – pouze jako pasivního příjemce (Proto ze svého 

ideálního zřízení vylučuje mnohá díla – ku příkladu Homérova – představují špatné vzory: ukazují heroe či 

bohy při konání nepřístojností či ustrašené. Viz (především kniha druhá): Platón: Ústava. Praha: Oikoymenh, 

2004.

122 V roce 1970 byly na Barrandově zrušeny dosavadní tvůrčí skupiny, které nahradilo sedm nových 

dramaturgicko-výrobních kolektivů, a stoupl vliv ústředního dramaturga. Viz: Hulík, Š.: Kinematografie 

zapomnění. Praha: Academia, 2011.

123 Novotný, F.: Chcete psát scénář? Praha: FAMU, 2000, s. 96.
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pojmy sloužící dorozumění, jakési profesní mluvě. Rovněž se to projevuje v podobě textu, 

Novotný explicitně hovoří o slovníku, ovšem je třeba mít na vědomí, že na rozdíl od textu Jak 

psát hry pro film a televizi, je tu jeho vytvoření záměrem. Pro ilustraci (např.): „Idea – 

myšlenka, smysl, význam, podstata; mnohovýznamový pojem, výsledek duchovní činnosti 

člověka.“124 či „Téma – základní námět uměleckého díla, jasně formulovaný a uzavřený celek 

vystupující ve funkci myšlenkového materiálu.“125 Každou takovou rovnicovou definici 

Novotný podepírá nejen ostenzí k jmenovitému příkladu, ale také deskripcí jednoduchého 

příběhu (o učiteli hudby a jeho žáku s rozdílnými vkusy – což zakládá konflikt) – tedy z 

hlediska definic je tento text nejdůslednější a nejlépe uchopitelný. Podobným způsobem 

definuje Novotný většinu tradičních pojmů od dramaturgické pětice až po „dramatickou 

situaci“, „zápletku“ či „rozuzlení“. 

Nicméně, navzdory záměru vytvořit slovník dávají tyto pojmy dohromady hypotetické 

schéma díla, čímž Novotný do jisté míry navazuje na tradici obecné poetiky. Ačkoliv staví se 

k ní poněkud pragmaticky, názor na platnost Aristotelových norem má následující: „jsou 

platné, protože nikdo lepší nenabídl.“126 Ovšem, co se týče myšlenkového pozadí, schémat i 

jednotlivých vymezení, spíš než jako pragmatismus jej lze pojmenovat jako relativismus, 

který dle mého rovněž souvisí se proměnou dramaturgické praxe.

Abych to prokázal, soustřeďme se na slovo, které se objevuje hned v první větě a pak takřka 

na každé stráně – logický – zdá se být klíčem. Logika tu určuje i jednu ze základních 

norem/pojmů – pravděpodobnost. Novotný ji vymezuje jakožto „logiku toho, co se stane nebo 

se stalo“.127 Podívejme se i na další kontexty: „Zvrat má být logický“.128 „Úmysl postavy musí 

mít svou vnitřní logiku.“129 I příčiny a následky příběhu.130 Vlastnosti charakteru musí mít 

„svou logiku“.131 A dialog musí „vyplývat z logiky děje a logiky charakteru“.132 Je zřejmé, že 

logika tu určuje takřka vše. Ale o jakou logiku jde? Více míst133 naznačuje, že o kauzalitu – 

prostě něco vede (jednosměrně) k něčemu dalšímu. Nicméně, pojem logika je v textu vnitřně 

124 Tamtéž, s. 7.

125 Tamtéž, s. 8.

126 Tamtéž, s. 16.

127 Tamtéž, s. 59.

128 Tamtéž, s. 60.

129 Tamtéž, s. 74.

130 Tamtéž, s. 69.

131 Tamtéž, s. 32.

132 Tamtéž, s. 50.

133 Tamtéž, s. 84.
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spojen s jiným a ten udává i charakter této normy: Zájem. 

Zájem diváka nejednou dle autora určuje, co je dobré: „dílo diváka musí zaujímat (opticky, 

zvukově, dějově)“134; „expozice musí být adekvátní divákově paměti a pozornosti“135; „kolize 

musí být zamotána tak, aby diváka zajímalo rozuzlení“136; „při katastrofě se divák musí 

dovědět, proč vrah zabíjel“137; „a divák musí mít především o postavu zájem“138 

Hledáme-li vyjádřený vztah těchto pojmů, nalezneme, že „na logiku musí být ochoten divák 

přistoupit a musí ji být ochoten přijmout.“139 Což vše naznačuje relativnost skladby k 

divákově zájmu. A jeho dominanci jen stvrzuje závěrečná věta: „Film je lidová zábava závislá 

na zájmu a nezájmu publika.“140

Skladba je tedy relativní na jedné straně k domluvě mezi dramaturgem a autorem a na druhé k 

divákově zájmu. Taková moc diváka je v podstatě v přímém protikladu k dogmatickým 

textům, které diváka opomíjí či jej uvažují jako plně pasivního příjemce.

Co se týče části o žánrech, nevystupuje z řady probraných textů. Novotný využívá 

genealogického rozčlenění a pracuje slovníkovými hesly, ačkoliv se tentokrát omezuje pouze 

na rovnicovou definici s vnitřní logickou koherencí, podloženou ostenzí k názvu filmu; 

příklady jsou výhradně filmové.

Novotný tedy akcentuje diváka, ovšem je třeba vidět rozdíl oproti tomu, kterak se divákem 

zabývá ku příkladu Mathausová. Ta se zamýšlí, jak na něj skladba působí – jakou informaci 

kdy dodat, aby to podpořilo působení skladby a výslednou responsi (katarzi); naproti tomu 

Novotný ustavuje nikterak neanalyzovaný zájem diváka jakožto faktický základ skladby. 

Činní tedy základem skladby něco vnější nejen dílu, ale i tvorbě – cosi neurčitého a 

neuchopitelného a zároveň banálního.

II. XI Antologie k úvodům 

Nakonec se budu věnovat Antologiím k úvodům (2006), sborníku, který dodnes (2015) slouží 

studentům prvních ročníků jako základní seznámení s obory FAMU. Není obsáhlým 

pojednáním jako byly předešlé texty, ale souborem krátkých úvodů, které mají spíše charakter 

134 Tamtéž, s. 55.

135 Tamtéž, s. 63.

136 Tamtéž, s. 40.

137 Tamtéž, s. 42.

138 Tamtéž, s. 38.

139 Tamtéž, s. 61.

140 Tamtéž, s. 96.
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pojmenování problému než jeho řešení a tak je nemůžeme s předchozími plnohodnotně 

srovnávat, nicméně poslouží alespoň k ověření toho, jaká témata zůstala v české akademické 

filmové dramaturgii jakožto problematika dodnes.

Text Úvodem do scenáristiky141 Lubora Dohnala142 konstatuje trojí povahu díla: „dramatickou“ 

(vypráví příběh), „literární“ (forma scénáře) a „filmovou“ (výsledek), přičemž hovoří o jejich 

vzájemné souvztažnosti a za dominantní považuje tu filmovou; v té souvislosti pak nehovoří o 

nutnosti poznat dramatická pravidla, nýbrž pravidla „filmové řeči“ a specifický způsob 

vyprávění.

Jiří Soukup143 v Poznámkách o filmové dramaturgii144 čelí názoru, že „dramaturgie jako 

svébytný obor už neexistuje“. Prý existuje v podobě „dialogu“, který dramaturg s režisérem 

vede – takový náhled v podstatě navazuje na Novotného a pravděpodobně tak stvrzuje podobu 

praxe bezprostředního dialogu, která nahradila institucionální. Na druhou stranu, na rozdíl od 

Novotného, Soukup odmítá „dramaturgii jakožto soubor pravidel“, což v důsledku znamená, 

že se tvůrci v dialogu dorozumí i bez slovníku, tedy obecné poetiky.

Několik základních dramaturgických pojmů145 Jiřího Dufka146 se věnuje právě obecné poetice. 

141 Dohnal, L.: Úvodem do scenáristiky. In: Antologie textů k úvodům. Praha: FAMU, 2006.

142 Lubor Dohnal (1938), na FAMU (od roku 1997). 1968 – 1971 jako dramaturg FS Bratislava – Koliba, pak 

scenárista FS Barrandov v Praze. Signatář Charty 77. 1978 emigrace. Od 1979 scenárista a režisér v 

Německu, od 1992 znovu i v České republice. Jako pedagog na řadě institucí. 1994 – 1997 člen, 1997 – 

2000 předseda, 2003 - 2006 místopředseda Rady Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie. 

Od 2006 člen Výboru Nadace RWE a Studia Barrandov. Od 2002 vedoucí katedry, člen Umělecké rady 

AMU, člen Vědecké a umělecké rady VŠMU. Z rozsáhlé filmografie realizovaných scénářů jmenujme 

například debut J. Jakubiska Kristove roky (1967), dále Slávnosť v botanickej záhrade. (1968), Archu 

bláznů. (1970/1990), Petrolejové lampy. (1971) či Postav dom, zasaď strom (1978). Zdroj: 

<https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-scenaristiky-a-dramaturgie-ksd/vse-o-ksd/pedagogove-

katedry> [cit. 15.7.2015].

143 Jiří Soukup (1960), Na FAMU (1990 – 1992 a 2002 – 2005). V první polovině devadesátých let byl 

nakladatelským redaktorem české prózy a filmový dramaturg v českých filmových studiích. Po roce 2000 se 

vrátil k dramaturgické, scenáristické a editorské práci. Z tvorby Vojtěch, řečený sirotek (1989), Cesta pustým 

lesem (1997) či Osmdesát dopisů (2010). Zdroj: <https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-

scenaristiky-a-dramaturgie-ksd/vse-o-ksd/pedagogove-katedry> [cit. 15.7.2015].

144  Soukup, J.: Poznámky o filmové dramaturgii. In: Antologie textů k úvodům. Praha: FAMU, 2006.

145 Dufek, J.: Několik základních dramaturgických pojmů. In: Antologie textů k úvodům. Praha: FAMU, 2006.

146 Jiří Dufek (1950), na FAMU (od roku 1987) Po studiu na FAMU pracoval do roku 1990 jako dramaturg 

pořadů pro děti a mládež ČST (dramaturgie pohádek, inscenací a seriálů). Dramaturgická spolupráce na 

filmech Ene bene (1999), Želary (2003) aj.1990 – 1994, 2000-2002 vedoucí Katedry scenáristiky a 

dramaturgie. Vyučuje předměty, související se stavbou a analýzou scénáře. <Zdroj: 

https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-scenaristiky-a-dramaturgie-ksd/vse-o-ksd/pedagogove-

katedry> [Viděno: 15.7.2015].
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Ovšem spíše, než poetikou je odborným pojednáním o ní. Dufek tu uvádí na pravou míru, že 

dramaturgická pětice není dílem Aristotela, ale Freytaga a doslova Freytaga cituje, aby 

poukázal na předepsanou závaznost norem jeho schématu. Mimo to, přivádí do oborové 

diskuze i soudobé „scenáristické kuchařky či hollywoodské příručky“147, konkrétně poukazuje 

na schéma Syda Fielda či L. Segerové, nicméně, rozpoznává v nich jen variace na schéma 

Freytagovo. Osobní názor na normativnost pak Dufek prezentuje poukazem na fakt, že 

největší dramatici byly v době zformulování Poetiky již mrtví a tudíž její pravidla nevedla k 

vzestupu divadla a souhlasně s knihou W. Kerra Jak nepsat hru konstatuje, že každá 

dramatická forma (např. „alžbětinské divadlo“) má jen omezenou dobu trvání. Dufek (na 

rozdíl od Soukupa) doporučuje střední cestu – talent kultivovat řemeslem (ve smyslu 

pravidel); přičemž k přečtení doporučuje Carrierův Vyprávět příběh či Rozhovory Hitchcock – 

Truffaut, tedy stylové poetiky.

Zbytek textu pak tvoří výňatek z rekonstruovaných přednášek dramaturga Zdeňka Bláhy (z 

textu Základní pojmy filmové a televizní dramaturgie148), který představuje slovník tradičních 

(dramaturgickou pětici i dalších) pojmů vyjádřených rovnicovými definicemi, doplněných 

výňatky z Aristotela (včetně citace katarze), a tedy v podstatě základní tradiční invariant.

Jako slovník je koncipován i text Žánry149 od Edgara Dutky150. Dutka vychází rovněž z 

genealogického pojetí žánru, který se větví ze základních dramatických druhů („mýtus, 

komedie a tragédie“). Nicméně, hesla jsou definována různě – často ostenzivně, poukázáním 

na konkrétní film; často rovnicovou definicí, vágním predikátem a nejednou i upozorněním na 

častou chybu v daném žánru (např. v životopisném: „přílišná idealizace“). Přičemž žánr 

147 Nutno upozornit, že tyto příručky vychází z filmové praxe a nikoliv dramaturgické tradice, nicméně 

prostředí, ze kterého vzešly je specifické a co do statičnosti norem se blíží akademickému – mám na myslí 

doktrínu (i o tu Mukařovský reflektuje). Klasický Hollywood svázaný Haynsovým kodexem, postavený na 

studiovém systému, který vytvářel takřka z bezkonkurenčního prostředí a standardizoval proces tvorby, 

představoval ideální podmínky pro její vznik. Odborně se jí zabývají David Bordwell s Kristin Thompson, 

např. na ní a na její neproměnnosti založili pozadí svých Dějin filmu, od kterého odstiňují všechny národní 

kinematografie, viz: Bordwell, D., Thompsonová, K.: Dějiny filmu. Praha: AMU/ NLN, 2007.

148 Tento text jsem nezařadil, protože shrnutí Jiřího Dufka vystihuje jeho podstatu a samotný jsem jej v katalogu 

AMU neobjevil.

149 Dutka, E.: Žánry. In: Antologie textů k úvodům. Praha: FAMU, 2006.

150 Edgar Dutka (1941), na FAMU ( od roku 1992) Po dokončení studia FAMU rok ve scenáristickém oddělení 

FSB a 17 let jako dramaturg a scenárista animovaných filmů Krátkého filmu Praha (43 realizovaných filmů). 

Dlouhodobě spolupracuje J. Bartou (scénář Golem, Na půdě), dále např. Potkali se v ZOO (1994). Autor 

dvou skript (Animovaný film a Minimum z dějin světové animace), studie Jiří Trnka a film i beletrie např. 

Slečno, ras přichází (Státní cena za literaturu). Zdroj: <https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-

scenaristiky-a-dramaturgie-ksd/vse-o-ksd/pedagogove-katedry> [cit. 15.7.2015].

37



Dutka definuje stejně jako Daniel: „smlouva s divákem“.

Nakonec Vančův151 text Apriorní opravník prohřešků scenáristy in spe152, představuje jakousi 

negativní doktrínu – neformuluje pravidla ale zákazy, čímž poukazuje na časté prohřešky 

scenáristů: „nedomyšlenost pointy“, „retardace (napětí)“, „vybočení z žánru“, „asociace“, 

„digrese“, „tezovitost“, „chtěnost“ apod. Mohlo by se zdát, že text charakterem vybočuje ze 

standardů oboru, ale ve skutečnosti má pandán v samotné Poetice, čtvrté části, kde se 

Aristotelés zabývá nejčastějšími prohřešky dramatiků. Tyto zákazy Vanča vyvozuje z kritiky 

studenských prací, ovšem na rozdíl od Aristotela tu není známo ono základní schéma, na 

kterémžto k prohřeškům dochází, což text činní srozumitelným spíše pro zasvěcené.

Novotného relativismus se v těchto textech neopakuje, autoři se spíše navrací ke standardům 

oboru. Dutka opakuje ustálené pojetí žánru. Dufek textem Zdeňka Bláhy ustálené schéma 

skladby s tím, že poukazuje na možné alternativy ve stylové poetice a hollywoodských 

příručkách. Dohnal gestem klade důraz na specifičnost filmu, ale na rozdíl od textu Jak psát 

hry pro film a televizi jeho gesto ukazuje konkrétnějším směrem (nikoliv jděte se seznámit s 

praxí), ale na „filmovou řeč“, o níž pojednává nemálo odborných textů. Nakonec Soukup 

implicitně klade důraz na intuici tedy cestu stylové poetiky a Vančův text vlastně naopak 

ukazuje následky nedodržení norem. Čili na jedné straně zde máme návrat ke tradici, ale na 

druhé i náznak otevírání uzavřeného oboru směrem k Hollywoodským příručkám či 

odborným pojednáním.

151 Jaroslav Vanča (1958), na FAMU (Od roku 1998) scénárista, dramaturg, básník, publicista. Několik let 

dramaturg FS Barrandov, později redaktor řady denních listů a časopisů (Lidové noviny, Prostor, Práce a j.). 

Autor několika básnických sbírek (Šarivari dírou v plotě, Hrady spatřené, Plná sláma) a dramaturg řady 

celovečerních filmů a zábavných televizních seriálů a sitcomů. Pravidelně publikuje recenze z oblasti 

výtvarného umění (Ateliér, Umění a řemesla, Revue Art) a texty katalogů a monografií výtvarných umělců; 

rovněž kurátor výstav. Zdroj: <https://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-scenaristiky-a-

dramaturgie-ksd/vse-o-ksd/pedagogove-katedry> [cit. 15.7.2015].

152 Vanča, J.: Apriorní opravník prohřešků scenáristy in spe. In: Antologie textů k úvodům. Praha: FAMU, 2006.
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III. Shrnutí

Jaké jsou tedy základy oboru české (filmové) akademické dramaturgie – dramaturgie v tom 

druhém slova smyslu? V kontextu tradice poetiky, kam nesporně patří, jeví se jako 

tradicionalistický. Tradice v podobě Aristotelovi Poetiky (někdy čisté, jindy obalené 

interpretacemi) dominuje většině textů a mnohé v nich určuje, zejména mnohá základní 

témata: historický přehled, žánr, základní schéma skladby. Přehled pod jeho vlivem nabývá 

podoby střídavé interpretace a dezinterpretace Poetiky (zvláště norem tři jednoty a 

pravděpodobnost); žánry nevychází z praxe, ale jsou odvozeny od základních tří druhů 

Poetiky (tragédie, komedie, epos); a schéma skladby vychází z třídílné koncepce „začátek, 

střed, konec“, proložené „anagnorisí“ a „peripetií“, přičemž někteří z autorů toto schéma dále 

člení na pětici dramaturgických pojmů (vycházející z Horatia a Freytaga), kterou nejednou 

rovněž Aristotelovi přisuzují – to vše dokládá jeho mimořádnou autoritu. Povinnost vyjádřit 

se k němu nechybí žádnému textu. 

Přítomnost této tradice ve všech textech pak umožňuje jejich snazší srovnání, ačkoliv na sebe 

zpravidla nereagují, z jednotlivých textů tak vyniká jistá variace trvalého invariantu, která 

každý charakterizuje: v textu Praktická dramaturgie je aktualizován ideologií; v textu 

Dramaturgie divadla a filmu je dán jako neproblematizovaná norma; v textu Žánry ve filmu 

jsou z něj odvozeny konkrétnější invarianty představující žánry; textu ABC scenáristy má být 

aktualizován tvůrcem; v textu Cesty za příběhy má být přetransformován tvůrcem do stylové 

poetiky; text Jak psát hry pro film a televizi jej do jisté míry aktualizuje specifiky filmu; text 

Několik poznámek na okraj scénáře proti němu staví intuitivní stylovou poetiku a poslední z 

obsáhlých pojednání, Chcete psát scénář? jej podřizuje zájmu diváka. Čili texty jako by 

pokračovali v rytmu interpretace a dezinterpretace zobrazeném v Danielově přehledu. Taková 

mimořádná autoritativnost jediného textu se může rovnat snad jen s náboženstvími.  To vše 

jistě vzbuzuje otázku, jaká je opodstatnění pro takovou autoritu Aristotela? Ještě než se z textů 

pokusím formulovat odpověď, je nutno zmínit, že problematika platnosti je integrální součástí 

tradice poetiky, ačkoliv Daniel o tom nepojednává. Ze známých sporů, upozorňuji ku příkladu 

na dva: Tzv Spor o Cornelliova Cida či tzv. Spor starých s modernisty. 

Pierre Cornellie, dramatik doby klasicismu, vzbudil svou hrou Cid153 – konkrétně šťastným 

153 Děj hry čerpá ze španělského rytířského prostředí a zakládá se na konfliktu, který je nakonec šťastně vyřešen 

ve prospěch rodové, osobní cti a nadosobních zájmů. Velmi ve zkratce: Don Rodrigo mstí pohaněnou čest 

otce a v souboji zabíjí dona Goméze, otce Chimény, která je mu zaslíbena. Chiména podřídí svou lásku 

39



koncem a nedodržením jednot – nevoli francouzské akademie a vlivného kardinála 

Richelieua.154 Řeč, která byla na popud kardinála proti Cornelliovi vznesena se zakládala 

zejména na porušení normy „věrohodnosti“155 (Tuto dobovou normu později formuluje ve 

svém Umění Básnickém Nicolas Bioleau, viz Danielův přehled norma „pravdivost“).

A diskuzi, která vstoupila do dějin jakožto „spor starých s moderními“ (Querelle des Anciens 

et des Modernes)156 vyvolal Perrault157 přednesením básně Století Ludvíka Velikého při 

slavnostním zasedání Akademie, věnované Ludvíku XIV. Roku 1687, ve které tvrdil, že jeho 

doba předstihla v umění a vědách antiku. Proti Perraultovi se tehdy postavila většina 

významných autorům, jmenujme ku příkladu La Fontine, Racine a Bioleau. Na stranu 

„moderních“ se postavili ku příkladu Bayle158 a Fontenelle159. Předmětem sporů, které se nesly 

v duchu úvah o pokroku, byla rovněž platnost Aristotelovi Poetiky.

V našem kontextu není spor o platnost Aristotela takto vyhrocený, ale implicitně zde můžeme 

nalézt rovněž dva postoje. Za prvé postoj uznávající platnost Aristotela a za druhé postoj, 

který dává alternativu – což ale rovněž znamená, že platnost Aristotela nepopírá. Zajímavé je, 

že tento ne-tradicionalistký náhled nedává jakožto alternativu žádnou obecnou teorii, ale 

rodové cti a žádá jeho potrestání v souboji; její vítěz má dle rozhodnutí krále Chiménu získat, Rodrigo 

vítězí.

154 Spurná, H.: Dějiny světového divadla 2. Od baroka po realismus a naturalismus. Univerzita Palackého: 

Olomouc 2013, s. 15-16.

155 Šuman, Z.: Konceptualizace mores v dramatickém básnictví. Studie o poetice francouzské tragédie  v 17. 

století. Praha: FF UK ÚRS, 2013.

156 Šalda, F. X.: Ottův slovník naučný. Díl 19. Praha: J. Otto, 1902., s. 516–517.

157 Charles Perrault (1628 – 1703) francouzský spisovatel a vysoký úředník na dvoře krále Ludvíka XIV. 

Proslavil se jako jeden z prvních spisovatelů a vydavatelů pohádek. Nejprve vydal tři svazky veršovaných 

pohádek a po jejich úspěchu roku anonymně Pohádky mé matky husy, jejichž název připomíná legendární 

matku Karla Velikého, která měla mít od samého předení "husí nohu". Sbírka obsahuje pohádky z ústního 

podání i autorské, nejen od Perraulta, mezi nimi ku příkladu Popelka, Červená karkulka, Šípková Růženka, 

Kocour v botách, Modrovous, Paleček aj. Z něj pak čerpali další vydavatelé pohádek, zejména bratři 

Grimmové. Viz: Šalda, F. X.: Ottův slovník naučný. Díl 19. Praha: J. Otto, 1902, s. 516–517.

158  Pierre Bayle (1647 - 1706) Francouzský spisovatel a filosof. Ve své době byl jedním z nejznámějších 

filosofů. Jeho historicko-kritický slovník byl v 18. stol. Velice rozšířenou knihou a ovlivnil pozdější 

Encyklopedisty. Jedná se o konglomerát statí na nejrůznější témata, od historických přes literárněvědná, 

obscénní, teologická po filosofická. Viz: Fryčer, J.: Slovník francouzsky píšících spisovatelů. Praha: Libri, 

2002.

159 Bernard le Bovier de Fontenelle (1657 – 1757) Francouzský filozof, astronom a básník. V traktátu  O původu 

bájí, v kterém srovnává řeckou a indickou mytologii předešel moderní religionistické metody. Publikoval 

také řadu osvícenský próz odborného charakteru, včetně jedné z vůbec prvních, a mnoho básní. Jeho význam 

spočívá mimo jiné v popularizaci osvícenské filosofie. Viz: Fryčer, J.: Slovník francouzsky píšících 

spisovatelů. Praha: Libri, 2002.
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stylovou poetiku.

Podívejme se na argumenty zastánců (texty: Dramaturgie divadla a filmu, Žánry ve filmu, 

ABC scenáristy, Jak psát hry pro film a televizi, Chcete psát scénář? a díky zvláštní bipolaritě 

i Cesty za příběhy): Podle Novotného jsou jednoduše „platné, neboť nikdo lepší nenabídl“.160 

Dle textu Jak psát hry pro film a televizi odpovídá začátek, střed a konec jednání každého 

člověka: „záměru, činnosti a uskutečnění“161. Totožně hovoří autoři v Cesty za příběhy. V 

ABC scenáristy takto: „Duch antiky už dávno vyvanul z dramatu, dnes cítíme a myslíme 

naprosto jinak, ale princip zůstal a bude platiti, dokud drama bude dramatem“ .162 A tím 

„principem dramatu“ míní dramaturgickou pětici, nicméně její autorství přisuzují Aristotelovi. 

Nakonec dle Mullera dramaturgická pravidla zůstávají platná, protože „psychika člověka se 

příliš nemění“.163 

Je zřejmé, že důvody uznávající platnost se různí, poslední dva jmenované si dokonce 

protiřečí. Každopádně, ani v jednom případě se nedá úplně říci, že by vycházely z 

myšlenkových pozadí či filozofií daných textů, protože se z nich nedají odvodit, spíše stojí 

osamoceně jakožto domněnky a tak se ve své neproblematizovanosti jeví se takřka jako 

dogma.

Pro srovnání i Mukařovský se zamýšlí164 nad obdobnou univerzální normou, konstantou,  

důvodem pro to je skutečnost, že estetická norma mu vychází jakožto „nekonečně 

proměnlivá“, a tak hledá konstantu, aby se nestala relativní, konstantu, která bude „jádrem 

všech historických proměn“ a nachází ji v lidském ustrojení a proto ji dává přídomek 

„antropologická“. Nicméně nesmíme ji ztotožnit se zdejším náhledem, protože naplnění této 

univerzální konstanty dle něj přímo „znemožňuje vznik estetické libosti“, tedy bytostné 

působení uměleckého díla (slovo „estetický“ je nutno chápat v kontextu Mukařovského teorie 

jakožto specifikum umění bez ohledu na jeho hodnotu, tzn. i špatný film esteticky působí), o 

což zde jistě autorům běží – konec konců, více ozřejmí samotné příklady, které uvádí: 

„strojový rytmus“, „symetrie rovnoramenného trojúhelníku“ či „těžiště“.165 Mají sloužit jako 

„základní motivace estetických norem.“ Je zřejmé, že dramaturgickou pětici ani další normy, 

160 Novotný, F.: Chcete psát scénář? Praha: FAMU, 2000, s. 16.

161 Samotný Aristotelés nic takového netvrdí.

162 Kratochvíl, M. V., Dvořák, A. F., Daniel, F.: ABC scenáristy. In: ABC scenáristiky. Praha: SPN, 1964, s. 131.

163 Muller, G.: Dramaturgie divadla a filmu. (Praha: SPN, 1957), s.  5.

164 Mukařovský, J.: Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty. In: Studie I. Brno: Host, 2000, s. 

155-6.

165  Tamtéž, s. 155.
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nemůže postavit vedle těchto „esteticky indiferentních“, protože by šlo o hrubé zjednodušení. 

Nicméně, Mukařovského náhledu se do jisté míry blíží autoři ne-tradicionalistického názoru 

(Dufek, Mathausová, zčásti autoři Cest za příběhy), v tom, že Poetika u nich slouží do jisté 

míry jakožto pozadí, „základní motivace“. Každopádně zajímavé je, že nikdo tohoto ne-

tradicionalistického názoru nezamítá Aristotela a všichni dospívají k obdobné alternativě – 

stylové poetice. Ve všech textech je Aristotelés uvážen a tak se spíše zdá, že hlavní rozdíl 

mezi tradicionalistickým a ne-trad. spočívá v míře participace, kterou tvůrci autoři připouští. 

A jak jsme viděli, ne-trad. náhled se zde pojí s dobami tání – texty vydanými v šedesátých 

letech, ke konci osmdesátých a po revoluci, kdežto striktně tradicionalistický s dobami 

padesátých let, normalizace a (dost možná i období Ludvíkova absolutismu) i dobou, kdy 

vznikl Mullerův text, tedy německého nacismu – což, zdá se, dokládá souvislost míry 

normativnosti dramaturgie s politickou situací. 

Tedy spíše, než spor o platnost a neplatnost Aristotela zde nacházíme v paralele spor o 

řemeslo či talent, kdy prvé se pojí s dodržováním pravidel, kdežto druhé s jejich popřením; 

individuální tvůrce se svým talentem představuje náhodný prvek a nikoliv náhodou text z 

období normalizace166 náhodu explicitně odmítá a o tvůrci vůbec nehovoří (ačkoliv, 

paradoxně, titíž autoři, již bez Daniela, na něm předchozí dva texty založily).

Přesto zdůvodnění platnosti onoho invariantu jsme v samotných textech nenalezli a proto se 

domnívám, že jejímu odhalení může pomoci přenesení vypozorované problematiky 

uzavřeného oboru do kontextu filmových teorií. V něm se jeví toto pojetí invariantu blízké 

pojetí hlubinné struktury francouzského(!) strukturalismu.167 Jeho zástupci Levi-Strauss či 

Roland Barthes se snažili nalézt trvalou hlubinnou strukturu, která měla být vzorcem, který se 

nacházel v základu každého mýtu či vyprávění. Domnívám se, že obdobně zachází v našem 

kontextu autoři s Aristotelovým schématem, který by měl být základem každé skladby 

(filmového) díla, rsp. scenáristické předlohy. Zdejší pojetí s francouzským souzní jak v 

objektivistickém náhledu, ze kterého je odstraněn náhodný lidský prvek (podle Levi-Strausse 

„nemyslí lidé v mýtech, ale mýty v lidech“168 a Barthes ve svém strukturalistickém období 

166 Dvořák, A. F., Kratochvíl, M.: Jak psát hry pro film a televizi. Praha: SPN, 1984, s. 52.

167 Základním rozdílem je, že struktura v podání pražské školy je dynamická, kdežto v podání francouzského 

statická, ahistorická, což je klade takřka do opozice. Více k odlišnosti viz: Volek, E.: Znak - funkce - 

hodnota. Estetika a sémiotika Jana Mukařovského v proudech současného myšlení. Praha-Litomyšl: Paseka, 

2004.

168  Lévi-Strauss, C.: Mythologica* - Syrové a vařené. Praha: Argo, 2006.
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dokonce vyhlásil „smrt autora“169), tak v hledání či zastávání jisté absolutní konfigurace, která 

se projevuje v každém díle, vyprávění či snad promluvě (záleží na hledisku). Samozřejmě, ne 

všichni autoři jsou zde takto radikální, protože tvůrce uvažují, nicméně podřizují ho 

základnímu schématu, které za pomoci svého talentu aktualizuje. Vymykat se zdá snad jen 

náhled Mathausové, který vědomě nevychází z takové nadčasové struktury, a do jisté míry 

Novotného, který platnosti invariantu dává do relace k zájmu či nezájmu diváka.

Zde je třeba upozornit, že Novotného perspektiva není bytostně špatná a nepopírám možnost 

uvažovat o založení díla na zájmu či nezájmu diváka. Ku příkladu (ne příliš známý) americký 

procesuální filozof Andrew Paul Ushenko považuje ve své práci Dynamics of Art170 za 

mistrovská ta díla, která si dokáží co nejvíce podřídit divákovu imaginaci. Problém vidím v 

tom, že Novotného náhled je převážně objektivistický a teprve až celý tento náhled 

relativizuje tím, že je podřízen divákově zájmu přičemž samotným vnímáním diváka se 

nezabývá a neanalyzuje jej; srovnejme, že i samotný Aristotelés v Poetice zakládá úspěch na 

recepci, na katarzi, ovšem ta vyplývá ze skladby díla, kdežto zájem v Novotného pojetí je 

neurčitý.

Jako opačným extrémem tohoto Novotného relativismu (či subjektivismu), je zde odmítnutí 

jakékoliv náhody v tvůrčím procesu. Takový náhled může vést k mechanistickému pojetí 

světa (pro srov. o náhodě v strukturalistickém náhledu viz text Záměrnost a nezáměrnost v 

umění171), kde pouhé dodržení pravidel vede ke strojovému opakování téhož a nemožnosti 

vzniku nového, tedy jen k produkci sériových produktů. Na druhou stranu, takto 

neproblematicky lze jistě chápat řemeslo a právě text Jak psát hry pro film a televizi, který 

náhodu odmítá, podřizuje umění řemeslu. Nicméně, v tomto náhledu na náhodu je 

osamocený, dokonce i Praktická dramaturgie z padesátých let (v ojedinělé zmínce o tvůrci) 

připouští, že „jednota díla je otázkou talentu“172, což implikuje princip emergence, totiž, že 

„celek je více než suma částí“173 a ten prostý mechanismus přesahuje.

Vraťme se ke zmínce o řemeslu, potažmo k tématu normativnosti. Je zřejmé, že ona dualita 

169  Barthes, R.: Smrt autora. Aluze 10,  2006, č. 3.

170  Ushenko, A. P.: Dynamics of Art. Bloomington, Indiana: Indiana University Press,1953.

171 Mukařovský, J.: Záměrnost a nezáměrnost v umění. In: Studie I.  Brno: Host, 2000.

172 Kratochvíl, M. V., Daniel, F.: Praktická dramaturgie. In: ABC scenáristiky. Praha: SPN, 1964, s. 32.

173 Jedná se v podstatě o podobný problém jako když se tážeme, jak mohlo vzniknout neživé z živého či jak 

vzniklo vědomí u člověka. Jedním z možných vysvětlení přechodu na vyšší úroveň komplexnosti je právě 

koncept emergence, tzn. celek je více než suma částí a takový celek není z částí vysvětlitelný. Viz: Kol. 

Autorů.: Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, s 102. Za pomoci tohoto konceptu 

bývá někdy uvažováno i o uměleckém díle a konceptu krásy.

43



obecná/stylová poetika se zde do značné míry kryje s dualitou řemeslo/umění. A logicky, je-li 

řemeslo naplněním pravidel, pak umění je jejich (řečeno s Mukařovským) porušením. Což 

rozvíjí předchozí tvrzení tak, že doba padesátých a sedmdesátých let se slučuje s propagací 

řemesla, naopak doby tání s orientací na individuální umělecký projev; doba po revoluci se 

vymyká, s institucemi normativnost mizí. 

Takto polárně se dělí rovněž i charakter pojmů, které představují normy. Srovnáme-li 

vzájemně různá pojetí dramaturgické pětice, pak texty obecné poetiky předkládají především 

slovníková hesla, rovnicové definice doplněné buď jen ostenzí k názvu filmu či úplně bez 

příkladu, kdežto stylové zpravidla konkrétní příklad v podobě úryvku či popisu; doba po 

revoluci reprezentovaná Novotného textem se opět vymyká, protože nepředstavuje normy, ale 

pojmy profesní mluvy, které se skládají z rovnicové definice, ostenze a deskripce.

Rovnicové definice, spojené s obecnou poetikou a řemeslem jsou na jedné straně závazné, 

podobně jako právní, ale na druhé straně nedosahují jejich jasnosti, právní se skládají z 

„hypotézy, dispozice a sankce“174, kdežto u dramaturgických je obtížné přesně určit, jak je 

porušit, natož jak je naplnit – to je věcí interpretace, které sice ve své obecnosti poskytují 

mnoho prostoru, na druhou stranu, interpretaci, tedy výkon individua, nahrazují v totalitních 

dobách (kdy se v takové obecnosti objevují) patřičné instituce – o obtížích institucionální 

interpretace poetiky dobře svědčí například text Ivana Klimeše Matka a dítě.175 Naproti tomu 

stylová poetika si nevyžaduje naplnění, ale spíše následování, slouží jako vzor, či lépe ideál – 

k inspiraci.

A konkrétní normy? Mimo dramaturgickou pětici a normy začátek, střed a konec se často 

objevuje norma upravující postavy (u marxisticky orientovaných typizace); méně často norma 

pravděpodobnosti a velmi často norma žánru jakožto smlouvy. Přitom krom Danielova 

přehledového textu a textu Mullerova se znovu neobjevují tři jednoty. Samozřejmě, týkají se 

divadla – ale je z ostatních textů naprosto zřejmé, že pojednávají o filmu? Ne. Což jako by 

poukazovalo na zdejší způsob přerodu divadelní dramaturgie do filmové: normy 

174 Viktor Knapp: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

175  Na jedné straně schvalovací proces dvou nově vzniklých (1948) dramaturgických orgánů, Filmové rady a 

Ústřední dramaturgie, který stál na interpretaci díla vzhledem k dobové poetice, rapidně zmenšil roční počet 

vznikajícím filmů, ale na druhé ani film Usměvavá zem (1952), jenž měl vzniknout na popud Filmové rady, 

která se na něm i významně podílela, nakonec nedosáhl statusu „protěžovaného díla“, ani nebyl zcela přijat 

kritikou, přesto že splňoval většinu obecných norem jako aktuální téma (kolektivizace), pouhý pseudo-

konfklit mezi schválenými typy a i typizace (tedy dominanta postav) byla v pořádku; ta byla ve scénáři 

dokonce ošetřena jakýmisi „kádrovými posudky“ jednotlivých postav, viz: Klimeš, I.: Matka a dítě. čtyřicet 

pět sekund dialogu v Usměvavé zemi (1952). Iluminace 6, 1994, č. 4.
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neaplikovatelné na filmy byly opomenuty a zachovány zůstaly aplikovatelné, platné pro obojí. 

Došlo tedy k redukci a dramaturgie filmu se tu tak soustředí na to, co má film spolčené s 

divadlem. Žádná specificky filmová norma se neobjevuje.

A jako se schématem skladby je to i se žánry: nevychází z filmové praxe a neoperují ani s 

jinou životní praxí (např. národní specifika), jsou odvozeny (případem dedukce) z Aristotela a 

odvozené genealogické pojetí je pro obor příznačné a výhradní. Nicméně, kdybychom toto 

pojetí přenesli z uzavřeného oboru do kontextu filmové teorie, zjistíme, že nikterak výjimečné 

není. Jako filmové teorie zástupce volím známého teoretika žánru Ricka Altmana, konkrétně 

jeho text Žánrové produkty a proces recyklace176. Pokud bychom nahlédli zdejší pojetí jeho 

perspektivou, patřilo by k pojetí žánru jakožto mýtu, které Altman úvodem textu kritizuje a 

které se podle něj stalo doménou poválečného uvažování o žánru; Altman jej kritizuje za 

chápání žánru jakožto neměnného: „Krátce, chceme-li, aby žánry fungovaly, tak jak se od 

nich očekává, musíme je považovat za stálé.“177 A o to přesně dle mého v pojetí žánru jakožto 

smlouvy jde. Sám Altman proti statickému pojetí, kde „filmové žánry jsou pouze novější 

formou rozsáhlejších, starších a trvalejších žánrových struktur“178 a která odpovídá budování 

neměnného systému jakým je ku příkladu zoologická klasifikace (ala Linné179), staví proces 

proměny žánrů, tzv. „žánrovění“180. O co jde, není podstatné (každopádně, žánrovění se blíží 

dynamickému procesu u Mukařovského), podstatnější je, že zdejší pojetí žánru odpovídá 

konceptu trvalé hlubinné struktury podobně jako zdejší pojetí skladby, konec konců jedním ze 

zdrojů mytického pojetí žánrů je Levi-Strauss (viz výše) a zejména, že nabízí i další možné 

vysvětlení zdejší pasivity diváckého subjektu (po vnějším, spjatém s dobou, předloženém 

výše a sice, že divák je v ideologickém myšlení jen pasivním příjemce propagandy, nyní 

jedno vnitřně spjaté). Viděli jsme, že v našem kontextu se zmínka o diváku často (mimo 

Mathausovou a Novotného) omezuje na to, že má uzavřenou smlouvu s tvůrcem, tím se divák 

vlastně redukuje na to, co stojí ve smlouvě a stává se statickým textem (který v něm má být 

hypoteticky uložen jako hlubinná struktura) a s takovým může tvůrce počítat a snadněji 

operovat. Co se týče samotných smluv, jednotlivá vymezení žánrů jsou zde zpravidla vágní a 

nestálá (tu syntakticky: zápletkou či motivem, tu pragmaticky: „vyvozováním“ – detektivka, 

176 Altman, R.: Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, 2002, č. 4.

177 Tamtéž, s 23.

178 Tamtéž, s.7.

179 Na Linného naráží i Dufek ve svém článku, když reflektuje Fretagovo pojetí dramatu jako případ  

profesorské hlavy zavádějící linnéovské systémy do všech oblastí života. 

180 Do češtiny přeložil Jakub Kučera.
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tu pouhým příkladem) a tak se zdá, že divák má v sobě uložený právě onen základní systém 

odvozený z Aristotela, tedy onu genealogii, rod žánrů. I tato klasifikace má svá omezení, 

která se blíží nedostatkům náhledu novoaristoteliků na žánr, Chicagské školy, jejíž přístup byl 

rovněž ahistorický: „Více než na uchopení a vymezení historických žánrů se věnovala 

určování a definování podstaty tří literárních módů – drama, epika, lyrika: Pokusy o vymezení 

Gotického románu nebo Viktoriánského melodramatu zůstaly v podobě pouhého výčtu 

konkrétních děl.“181 Totéž, co v jejich teorii potkalo Gotický či Viktoriánský román zde 

potkává filmové žánry, a tak i divák, který vnímá film prizmatem genealogie, pravděpodobně 

nebude schopen patřičně vnímat filmové žánry, protože se nedají odvodit z Aristotela; nebude 

to  divák filmu, ale divák divadla, ačkoliv sleduje film.

Mnohé z jmenovaných nedostatků plynou z dominance Poetiky nad praxí a to, paradoxně, v 

rukou praktiků. Film a jeho specifičnost, které jsem v úvodu postavil do opozice k tradici, se 

tedy jakožto aktualizace tradice objevuje zřídka (jejich podoby výše ve shrnutí). Projevy 

specifičnosti filmu se omezují takřka jen na ostenze k filmovým dílům, které směrem k 

současnosti vytlačují ty z oblasti divadelní, samotný základ úvah tvoří Poetika, kdežto 

filmová specifičnost se ve schématech skladby, normách ani žánrech neprojevuje. A tak 

navzdory tomu, že na poli teorií umění byl film uznán jakožto specifický umělecký druh 

dávno – v českém jazykovém prostředí třeba již Mukařovským, v textech z počátku 30. let K 

estetice filmu182 či Čas ve filmu183, ve kterých na srovnání filmu s jinými uměleckými druhy 

(včetně divadla) ukazuje specifika filmového prostoru a času – v české filmové akademické 

dramaturgii, možná právě pro její uzavřenost, je film pouze nafilmovaným dramatem a 

tendence k filmovosti se omezuje pouze na nerozvinutá gesta.

IV. Závěr

Na místě závěru si dovolím poněkud volnější úvahu. Viděli jsme, že česká filmová 

akademická dramaturgie se jeví z perspektivy formované strukturalismem jakožto 

tradicionalistická, jako zakonzervovaný obor, který takřka výhradně staví na Aristotelovi, 

odvozování z něj a nikoliv vyvozování z praxe, i když, paradoxně, jeho zástupci jsou 

především praktici. Otázka zní, vymyká se tím z obecného oboru dramaturgie? 

181 KFS FF UK: Film a žánr. Historické nastínění vývoje konceptu. Zdroj: 

<http://film.ff.cuni.cz/rozcestnik/teorie/zanr.pdf> [cit: 15.7. 2015].

182 Mukařovský, J.: K estetice filmu. In: Studie I. (Brno: Host, 2000).

183 Mukařovský, J.: Čas ve filmu. In: Studie I. (Brno: Host, 2000).
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Aby byla odpověď dostačující, bylo třeba na ní jít zeširoka a tak se omezím tím, že ji navážu 

na osobnost světově uznávaného184 dramaturga Františka Daniela, protože působil jak u nás, 

tak v zahraničí, což umožňuje srovnání. Jeho výuku v Čechách pregnantně charakterizuje Jan 

Fleischer185: „Učil podle Aristotela, učil dramatické teorie, jak byly postupně formulovány v 

divadle, učil to, co bylo evropská kultura.“186 To charakterizuje jen část zdejších Danielových 

textů (pravděpodobně období studia Fleischera na FAMU, čili), protože historický přístup 

zastává jen v prvém rozebraném; srovnejme Fleischerův popis pozdějšího Danielova období: 

„Já jsem ho zažil, když učil tady. A vím, že neučil tu metodiku, kterou učil v Americe, takže 

předpokládám, že tu metodiku vymyslel, protože učil v Americe, aby ho pochopili Američané. 

Američané mají rádi manuály, tak jim jeden dal.“187 Více o něm: „Mnoho slavných či 

předních dramaturgů je zároveň guru nějaké struktury. Například František Daniel měl 

vymyšlenou vlastní strukturu, jak by ten příběh měl vypadat. Nebo Robert McKee nebo Syd 

Field také mají svoji strukturu.“188 

Z těchto tvrzení můžeme odvodit, že Daniel v pozdějším období přesunul svou pozornost 

dominantně na to, co Fleischer zve „manuál“ či „vlastní struktura“ – tedy na to, o čem jsme 

zde hovořili jako o trvalém invariantu či hlubinné struktuře a čímž se tedy evidentně (sám i 

ve spolupráci) zabýval již v Čechách. A týmž se zabývá, jak Flesicher naznačuje, i Syd Field, 

zástupce zmíněných Hollywoodských kuchařek, jeho „paradigma“189 je v našem smyslu (i v 

češtině) schéma skladby děje, Field volně vychází z tradice poetiky (na blízkost upozorňuje 

ve svém úvodu i Dufek), nicméně přepracovává ji pro podmínky filmu190. Čili i tento malý 

krok mimo zdejší kontext napovídá, že pojetí trvalé struktury je obecněji spjato s filmovou 

dramaturgií, ačkoliv ne nutně musí být stejně výhradně založeno na Aristotelovi či 

184 Viz: Např. David Lynch v rozhovoru Mám rád tajemství. Kinorevue 6, 1996, č. 7-8.

185 Jan Fleischer (1945), se narodil v Anglii, vyrostl v Praze, kde v 60. letech vystudoval scenáristiku a 

dramaturgii na FAMU, v letech 1989 až 2010 žil v Londýně, kde učil na prestižní bristké národní filmové 

škole v Beaconsfieldu. Jako scénárista je podepsán pod devíti celovečerními filmy, např. Upír z Feratu 

(1981), a jakožto konzultant se podílel na nesčetných projektech včetně dvou filmů Stephena Frearse (), 

jejichž scénáře byly nominovány na Oscara. Viz: Cesty ke scénáři IV. Praha, FAMU, 2010.

186 Tamtéž, s. 10.

187 Tamtéž, s. 10.

188 Tamtéž, s. 12.

189Field, S.: Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007.

190 Syd Field vychází z průměrné délky Hollywoodského filmu a její podoby ve scénáři, kde má jedna minuta 

filmu představovat jednu stránku; dělí ji na tři části a mezi ně vkládá dva body obratu, což snadno 

připomene Aristotelův začátek, střed a konec s anagnorizí a peripetií, nicméně Field důsledně pracuje s 

obrazem jako základní jednotkou filmového vyprávění, které odlišuje od divadelního.
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Freytagovi.

Ostatně, existuje přesvědčivý důvod, proč by měla být základem filmové dramaturgie právě 

obecná poetika založená na Aristotelovi? Jistě, je možno argumentovat, že se uplatňuje po 

stovky let a tak je osvědčená praxí, ale neměla by se potom s praxí i měnit (a ne být 

odvozována od základního textu)? Nevyšlo by ku příkladu nastejno, pokud by se tvůrce místo 

dramaturgické pětice držel ku příkladu Barthesovi konfigurace vyprávění?191 Vždyť, když 

jsme srovnali pojetí žánru i skladby, a to včetně Danielova, tohoto uzavřeného oboru s 

kontextem filmové teorie, neukázaly se jako nic výjimečného. Není tedy namísto onoho 

invariantu podstatnější ten, kdo variuje? Tedy, tvůrce, dramaturg, ono individuální a 

specifické?

Nechci tím popřít smysluplnost tradice. Chci jen poukázat na dvě možné cesty, které dle mého 

defakto vedou k stejnému cíli. Pro účel poukázání musím nyní učinit velice krátkou 

teoretickou odbočku:

Freytag svůj tradiční koncept petice dramaturgických pojmů ospravedlňuje následovně: 

„Omezení při volbě látky a stavbě hry byly v různých dobách nejlepším pomocníkem tvůrčí 

síly.“192 (Totéž ve svém úvodu cituje Dufek). Podobný náhled na tvůrčí sílu, potažmo 

imaginaci, bychom našli například i v úvahách Vlastimila Zusky, který na koncept 

francouzského fenomenologa Mikaela Duffrena „ukázněná imaginace“ poukazuje i jako na 

možný aspekt toho, proč se ve svobodných dobách po sametové revoluci neobjevila vynikající 

umělecká díla, jak bylo očekáváno.193 A jednoduše jde o názory, které jsou dle mého intuitivně 

přesvědčivé – řekne-li někdo: vyprávěj něco!, člověk se nezřídka zasekne, ale řekne-li se: co 

budeš dělat letos o prázdninách?, představivost začne pracovat. Mimochodem, pokud 

bychom toto obecné tvrzení vztáhli k našim dřívějším úvahám, můžeme dodat, že při 

ukáznění záleží na míře: tvorbě nesvědčí ani totalita ani absolutní svoboda.

Čili převedeme-li pozornost od díla k tvůrci, z hlediska funkce se jeví stylová i obecná 

poetika obdobně: omezují imaginaci (či obecně tvůrčí sílu) tvůrce. Tedy dle mého nezáleží, 

zda tvůrce přijme normy vycházející z Poetiky či Fieldovo „paradigma“ či si vytvoří vlastní – 

ať už budou vcelku rigidní a vyjádřené, jakými jsou Bressonovy, které formuloval ve svých 

191  Barthes, R.: Úvod do strukturální analýzy vyprávění. In: Kyloušek, P. (ed.): Znak, struktura, vyprávění. 

Brno: Host, 2002.

192 Freytag, G.: Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.

193 Zuska, V.: Kruté světlo, krásný stín. Praha: UK FF, 2010.
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Poznámky ke kinematografu194 (a o kterém, dle mého, v tomto smyslu Tarkovskij prohlásil195, 

že nejlépe spojil teorii s praxí) či budou nevědomější a projeví se až v jeho díle, ze kterého 

bude dodatečně čitelné jakožto styl. A tak se na podkladu rozebraných a vzájemně srovnaných 

textů jeví jako základní předmět filmové dramaturgie omezení tvůrčí síly nebo řečeno s 

Mukařovským „základní motivace“ tvorby – snad i proto se může jevit poněkud relativní 

otázka po roli specifičnosti – a v české akademické (filmové) dramaturgii byla k účelu 

omezení volena zpravidla teorie vycházejí z tradice Poetiky.

194 Bresson, R.: Poznámky o kinematografu. Praha: Dauphin, 1998.

195 Tarkovskij, A. A.: Zapečetěný čas Příbram, Svatá Hora: Camera obscura, 2009.
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