
Oponentský	posudek	na	bakalářskou	práci	Ondřeje	Nuslauera	
Už	žase	skáču	přes	kaluže:	Film	Karla	Kachyni	v	žánrovém	

diskurzu	filmů	s	dětskou	tematikou	
	
	

	

Z	názvu	práce	Ondřeje	Nuslauera	by	se	mohlo	zdát,	že	se	bude	věnovat	filmu	Už	
žase	 skáču	 přes	 kaluže	 pouze	 z	hlediska	 žánru.	 Podnázev	 je	 však	 zavádějící	 –	
Nuslauer	sleduje	totiž	daný	snímek	z	více	úhlů	pohledu,	než	je	ten	žánrový,	a	to	
zejména	 v	průsečíku	 hledisek	 tří	 –	 ideologického	 a	 estetického	 a	 z	hlediska	
dobové	 produkce.	 Trojí	 pohled	 na	 film	 je	 pak	 propleten	 řadou	 dílčích	
teoretických	 a	 historických	 perspektiv	 –	 Nuslauer	 se	 pokouší	 definovat	 žánr	
dětského	 filmu,	 zaměřuje	 se	 na	 teorie	 adaptace	 a	 jednotlivé	 adaptační	 procesy	
nebo	 zkoumá	 možnosti	 spolupráce	 při	 vzniku	 filmu,	 a	 to	 vše	 zasazuje	 do	
kontextu	 historického	 vývoje	 československé	 kinematografie	 v	přelomovém	
období	 mezi	 „uvolněním“	 a	 začátkem	 normalizace	 (snímek	 byl	 natočen	 na	
hranici	těchto	dvou	etap,	v	roce	1970).	Nebyl	by	to	však	Ondřej	Nuslauer,	aby	se	
spokojil	 pouze	 s	teoretizací	 problému	 a	 s	 historickou	 deskripcí	 na	 základě	
dobových	 pramenů.	 Za	 produkční,	 distribuční	 a	 recepční	 historií	 filmu	Už	zase	
skáču	 přes	 kaluže	 sleduje	 i	 osobní	 příběhy	 jednotlivých	 aktérů	 –	 zejména	
postupně	umlčovaného	Jana	Procházky.	Tato	perspektiva	je	obohacují,	a	i	přesto,	
že	 se	 Ondřej	 Nuslauer	 někdy	 nevyhne	 až	 přílišné	 „literalizaci“	 na	 hranici	 klišé	
(například	 při	 zmínce	 o	 filmech,	 které	 „dokázaly	 vrhnout	 na	 šeď	 normalizace	
záblesky	 světla“),	 která	 může	 působit	 jako	 zjednodušující,	 nesklouzává	
k	melodramatickým	vyprávěním.		
Zvolená	 síť	 teoretických	a	historických	přístupů,	 jakož	 i	 kombinace	personální,	
kolektivní	a	 instituční	historie	může	na	první	pohled	působit	příliš	rozbíhavým	
dojmem	 a	 poměrně	 dlouho	 mě	 vedla	 k	přesvědčení,	 že	 autor	 textu	 de	 facto	
nenašel	své	téma,	není	provokován	konkrétní	otázkou	či	hypotézou,	a	propojuje	
tedy	 vše	 co	 by	 s	filmem	 více	 či	méně	mohlo	 souviset	 (ač	 to	 není	 vždy	 nutné	 –	
například	je	sporné,	zda	jsou	pro	výklad	potřebné	sociologicky	směřované	teorie	
kolektivní	práce).	Avšak	další	čtení,	vědomé	užívání	zdrojů,	konceptů	a	koncepcí,	
zručné	 propojování	 jednotlivých	 úhlů	 pohledu	 a	 zejména	 přesné	 zaostření	 na	
jeden	konkrétní	 (a	velmi	dobře	zvolený)	 film,	mě	nutilo	na	různorodé	pochyby	
postupně	 zapomínat.	 Přijmeme-li	 mnohočetnost	 perspektiv	 a	 odstředivou	
dostředivost	 textu,	 pak	 se	 pro	 nás	 stává	 cenné	 právě	 to,	 jak	 na	 základě	 jasně	
vymezeného	 příkladu	 před	 námi	 vyvstávají	 četné	 dobové	 paradoxy,	 historické	
praktiky,	 cenzurní	 zásahy	 a	 instituční	 procesy,	 adaptační	 a	 stylová	 rozhodnutí,	
možnosti	 kooperace	 filmového	 štábu	 apod.	 V	poslední	 době	 vzniklo	 několik	
odborných	 publikací,	 které	 sledují	 právě	 některé	 dílčí	 aspekty	 Československé	
kinematografie	 (publikace	 Štěpána	 Hulíka,	 Petra	 Szczepanika	 nebo	 Lukáše	
Skopala),	nicméně	aplikují-li	se	na	jeden	film,	jejich	obecné	strukturní	deskripce	
nabývají	na	konkrétnosti	a	 lépe	ukazují,	co	jednotlivé	praktiky	mohou	skutečně	
znamenat	–	pro	výslednou	podobu	filmu,	filmaře	či	diváky.		

To,	 že	 Nuslauer	 v	průběhu	 psaní	 upustil	 od	 původně	 zúžené	 perspektivy	 a	 ve	
svém	 výzkumu	 se	 vydal	 více	 směry,	 lze	 tedy	 ve	 výsledku	 chápat	 i	 pozitivně.	



Avšak	v	některých	pasážích	textu	ztrácí	autor	nad	jednotlivými	liniemi	kontrolu	
–	 Nuslauer	 místy	 narušuje	 jasně	 vymezenou	 perspektivu	 odlišně	 založeným	
pojetím	(není	například	zřejmé,	proč	v	kapitole	shrnutí	–	jež	se	jakékoli	syntéze	
zcela	 vyhne	 –	 volí	 přísně	 strukturální	 pohled	 na	 dílčí	 filmové	 profese),	 nebo	
naopak	 některá	 hlediska	 pojmenovává	 a	 vzápětí	 opouští	 (jako	 například	 ve	
stručné	kapitole	o	kameře).	Nenaplněné	přísliby	a	určitá	nepřesnost	ve	vymezení	
práce	se	pak	 také	promítají	 se	do	stylové	roviny.	Nuslauer	místy	volí	nepřesný	
jazyk	(pojivost,	potencionál),	zavádějící	termíny	(dominanta,	médium,	modus)	a	
koncepty	(adaptátor)	či	nerozvedené	obecné	 fráze	(„filmové	dílo	 je	produktem,	
na	 jehož	 výslednou	 podobu	má	 zásadní	 vliv	 politika	managementu	 kulturního	
průmyslu“,	 „film	 je	 syntaxí	 znaků“).	 Jedná	 se	 však	 o	 jevy	 řídké,	 které	 by	 bylo	
možné	při	dalším	čtení	snadno	napravit.	
Na	 závěr	 je	 třeba	 říci,	 že	 práce	 Ondřeje	 Nuslauera	 je	 velice	 poctivá	 –	 a	 to	 jak	
v	přístupu	 k	teoretické	 literatuře,	 ve	 shromažďování	 podkladů	 a	 různorodých	
zdrojů	 (jen	 v	ojedinělých	 případech	mám	 výhrady	 k	začleňování	 internetových	
popularizačních	 encyklopedií	 či	 studentských	 prací),	 ale	 i	 ve	 snaze	 promýšlet	
různorodé	 paradoxy	 dobové	 kinematografie.	 Za	 cenné	 považuji	 i	 to,	 že	 se	
Nuslauer	 nenechá	 strhnout	 dobovými	 prameny,	 nepodléhá	 nekritickému	
přejímání	 jejich	 rétoriky,	 jak	 se	 v	pracích	 tohoto	 typu	nezřídka	děje.	Naopak	 je	
velmi	kritický,	střízlivý	v	úsudku	a	zároveň	velmi	citlivý	k	jednotlivým	zdrojům,	
komentuje	 je	 a	 porovnává,	 aby	 dosáhl	 plastického	 obrazu	 složité	 normalizační	
doby.	 Velmi	 sympatický	 je	 pak	 i	 osobní	 zápal	 autora,	 jenž	 se	 nespokojil	
s	dostupnými	materiály	a	do	přílohy	zařadil	dva	rozsáhlé	autorské	rozhovory	–	
(myslím,	že	by	si	po	redakčních	úpravách	zasloužily	publikovat).	Text	 je	čtivý	a	
až	na	některé	drobné	chyby	či	jazykové	„výstřelky“	velice	kultivovaný.		
Četba	 práce	 Ondřeje	 Nuslauera	 pro	 mě	 byla	 příjemným	 zážitkem,	 odpovědně	
mohu	říci,	že	text	splňuje	požadavky	kladené	na	bakalářskou	práci,	jednoznačně	
jej	tedy	doporučuji	k	obhajobě	a	navrhuji	hodnocení	výborně.	
	

	

doc.	PhDr.	Kateřina	Svatoňová,	Ph.D.	
	

		


