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Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph. D. 

 

Autorka diplomové práce si v úvodu stanovila za svůj hlavní cíl seznámit čtenáře se 
svými poznatky o profesi českých filmových kaskadérů a kaskadérek od šedesátých let 
minulého století do současnosti. Při analýze zkoumaného tématu pak vycházela především 
z rozhovorů realizovaných metodou orální historie, dostupné memoárové literatury a 
internetových zdrojů.  

Záměr diplomantky považuji za velmi zajímavý a originální. Profese kaskadérů 
nepochybně patří mezi oblast, které doposud nebyla v rámci české historiografie (snad 
s výjimkou některých titulů z dějin kinematografie a filmových studií) věnována větší 
pozornost, a která zároveň otevírá celou řadu zajímavých badatelských otázek spojených 
s touto ,,dobrodružnou“ (a proto svým způsobem také ,,exkluzivní“) profesí. Bohužel, 
předkládaná práce zůstává z hlediska obsahu i formy někde ,,na půli cesty“, a to zejména 
pokud jde o teoretickou a interpretační část. Je to velká škoda, protože z textu je zřejmé, že 
téma autorku skutečně zaujalo (a to bez ohledu na překvapivou shodu náhod, která je 
konstatována v závěru) a pustila se proto do jeho zpracování s nečekanou vervou. 

 Struktura práce byla po formální stránce zvolena správně (snad jen označení 
,,teoretická část“ vyvolává v akademické sféře trochu jiné očekávání, než měla zřejmě autorka 
(vhodnější by bylo pojmenovat kapitolu jako ,,úvod do problematiky“). Diplomantka nejprve 
v úvodu stručně seznamuje čtenáře se svým záměrem, následuje krátký historický kontext a 
poté definice základních pojmů. Metodologie obsahuje standardní výčet použitých pramenů 
s důrazem na orálně-historický výzkum, včetně postřehů z terénu. Těžiště práce poté, alespoň 
pokud jde o rozsah, spočívá v empirické části, v níž autorka řeší (vyjma pro český kontext 
,,přelomových“ filmů) zejména otázky spojené s každodenním výkonem profese kaskadérů a 
kaskadérek (tj. kontakty, trénink, vybavení, finanční ohodnocení, zranění) před rokem 1989 a 
po něm. Následuje badatelsko-reflexivní vsuvka ,,detektivního“ charakteru a poté závěr. 

Mám-li objektivně zhodnotit vedle výše nastíněné koncepce práce také její obsah – o 
nějž by mělo jít u obhajoby především – pak lze konstatovat, že text jako takový bezpochyby 
přináší celou řadu zajímavých informací dílčího charakteru, nicméně jako celek mu chybí 
teoretický a analytický rámec, který by výzkum diplomantky posunul od deskriptivního pojetí 
k interpretaci.  

,,Teoretická část“ je rámcově dobře zvládnutá a podává čtenáři nutné penzum 
základních informací, které jsou potřeba pro pochopení tématu (jakkoliv prvotní historický 
úvod je podle mého názoru zcela zbytečný). V metodologické části lze vyzdvihnout reflexivní 
přístup, díky němuž si autorka všímá problematických okamžiků výzkumu a následně je sama 
vyhodnocuje (viz např. problematika kontaktování mediálně známých osobností). Zcela však 
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postrádám jakoukoliv zmínku a analytických a interpretačních postupech, z níž by bylo 
zřejmé, jakým způsobem autorka při zpracování rozhovorů (a především při jejich 
vyhodnocování) pracovala. Za další nedostatek považuji fakt, že z práce není zřejmé, co 
všechno v rozhovorech vlastně zaznělo, tj. chybí přehled konkrétních otázek. Charakter 
zpracování nasvědčuje, že otázky byly buď velmi úzce zaměřené, špatně formulované a nebo 
že diplomantka rezignovala na jejich komparaci a vyhodnocení (např. části věnované 
politickému vlivu nebo absence podrobnějšího zpracování takového tématu jakým je obava o 
vlastní život).  

Díky tomu text bohužel postrádá přidanou hodnotu a stává se ,,jen“ (byť umně 
zkonstruovanou) koláží různých zajímavostí z kaskadérského prostředí (viz forma vedlejšího 
příjmu, zacházení se zvířaty, provádění některých kaskadérských kousků atd.). Závěr je pak 
spíše osobním shrnutím faktů, než výsledkem komparativní analýzy profesních změn po 
listopadu 1989. Celkově tak na mě práce působí trochu uspěchaným dojmem. Otázky ani 
zpracování problematiky pak nejdou dostatečně do hloubky pod povrch výzkumného 
problému.  

Otázky do diskuse: 

1. Autorka na s. 20 uvádí, že je zajímavé, jakým způsobem se liší (či vzájemně doplňují) 
pohledy různých aktérů na jednotlivé události, lze to z teoretického hlediska orální historie či 
paměťových studií nějak vysvětlit? Resp. o čem to vypovídá? 

2. Práce vychází z rozhovorů s pěti narátory. Z práce však není zřejmé o jak velké ,,profesní“ 
skupině lze vůbec v případě kaskadérů a kaskadérek hovořit (srovnání před a po roce 1989)? 

3. Objevila se během výzkumu nějaké (,,nová“) témata, o nichž autorka původně nezamýšlela 
psát, ale narátoři je přesto reflektovali? 

4. Vyrovnávání se s rizikem smrti z pohledu kaskadérů a jejich rodin (tj. reflexe nebezpečí a 
jeho interpretační strategie pro legitimizaci takového jednání)? 

5. Otázka prestiže (tj. vnímání kaskadérského povolání rodinou, přáteli, nejbližšími, ale i 
veřejností)? 

 Po formální stránce práce víceméně splňuje předepsané požadavky. Rozsah je 
dostačující, citační norma je ve většině případů dodržena. Autorka se místy vyjadřuje 
poněkud krkolomným způsobem a má sklon některé věty opakovaně vysvětlovat za použití 
totožných slov, což působí z ma čtenáře rušivě – zároveň to však pouze potvrzuje výše 
uvedené tvrzení o (ne)kvalitě zpracování empirické části. V práci se také na některých 
místech objevují (někdy až do očí bijící) gramatické chyby (viz např. s. 37), byť v rámci celku 
lze jejich výskyt považovat za marginální. Zarážející je z mého pohledu absence obrazové 
přílohy, která by (s ohledem na výzkumné téma) byla pro čtenáře bezpochyby atraktivní 
záležitostí. Vhodnější místo pro biogramy by bylo v části Příloh. 
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I přes uvedené výhrady však autorka splnila základní předpoklady závěrečné práce, 
prokázala schopnost samostatně pracovat v terénu, sebrat výzkumná data a za využití dalších 
zdrojů je zasadit do historického (a částečně také do sociálního) kontextu. Diplomovou práci 
Denisy Kolářové proto doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou 3 
(,,dobře“) podle průběhu obhajoby. 

 

V Praze, dne 17. 8. 2017 

 

Mgr. Jiří Hlaváček 


