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Píšem knihu.

O identite
slovenských
filmových
tvorcov.

A na čo to je?

...

Nechceš radšej
napísať knihu
rozprávok?
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ÚVOD: BIG & THICK DATA
Úplne na začiatok by som rád rozpovedal dva príbehy.
Príbeh prvý.
Internetová televízna stanica Netflix na začiatku svojho pôsobenia vyzývala svojich užívateľov, aby si označili filmy, ktoré chcú
v budúcnosti vidieť a pridávali si ich do jednoduchého zoznamu.
Pri ďalšom prihlásení im Netflix pripomenul, aké filmy si naplánovali a spýtal sa ich, či by si chceli niektorý z nich pozrieť.
Odpoveďou bolo – vtedy ešte prekvapivé – nie.
Filmy sa vŕšili jeden za druhým, zoznamy rástli, no diváci ich nepozerali. Prečo? Pretože diváci mali prehnané ambície. Vyjadriť
záujem o 45 hraných filmov švédskeho režiséra Ingmara Bergmana je jednoduchšie, ako si ich i skutočne pozrieť: a po dni
strávenom v práci diváci omnoho častejšie sledovali to, čo napokon vždy. Komédie a romantické filmy (Stephens-Davidowitz,
2017).
To, čo Netflix odhalil, boli vzorce správania ľudí v určitých situáciách: napriek tomu, že mám ambíciu sledovať náročné filmy,
omnoho častejšie sa rozhodnem pre tie, povedzme, nenáročné.
Odhaliť tieto vzorce mohol iba na základe analýzy miliónov interakcií užívateľov na svojich stránkach. A milióny interakcií, to
sú, ako ich dnes nazývame, big data.
≈8≈
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Dáta, ktoré u nás poznáme pod pojmom kvantitatívne (dajú sa
merať a spracovať štatisticky), ibaže v mnohonásobne vyššom
počte ako napríklad dáta z experimentov a mnohonásobne vyššej
čistote ako dáta pochádzajúce napríklad z ankiet. Pretože
v dotazníku máme motiváciu klamať: teenageri napríklad radi
uvádzajú, že sú adoptovaní, alebo majú transplantovanú pečeň
a to len preto, lebo je to vtipné (alebo sa im to tak aspoň javí). No
nemusíme byť v puberte na to, aby sme v dotazníku neuviedli korektnú výšku príjmu, keď sa nás na to opýta sympatický brigádnik či brigádnička, o informáciách z partnerského či sexuálneho
života nehovoriac. Keď si však vyberáme film na internetovej
stránke, ktorý si plánujeme o pár minút pozrieť? Naša motivácia
klamať neexistuje – chceme predsa iba stráviť príjemný večer –
naša voľba nemusí na nikoho urobiť dojem (Stephens-Davidowitz, 2017).
Big data nám teda umožňujú odhaliť opakujúce sa vzorce vo veľkých súboroch dát. Ale pozor, to je stále iba jedna strana mince:
preto nasleduje príbeh druhý.
Druhú stranu mince opäť dobre demonštruje samotný Netflix.
Internetová televízia, ktorá má o svojich užívateľoch obrovské
množstvo kvantitatívnych informácií, si uvedomila, že jej to nestačí. To, čo jej chýbalo, bol kontext, v ktorom sa jej užívatelia
rozhodovali. Čo robili predtým, ako sa rozhodli pozrieť si film? A
čo potom? Akú úlohu zohrávalo sledovanie Netflixu v kontexte
ich dňa? Boli sami? S partnerom či partnerkou? Aký vplyv to ma-
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lo na ich osobný či profesionálny život?
A k znalosti kontextu chýbala tiež znalosť emócií, ktoré si diváci
s Netflixom spojovali. Bavilo ich to – alebo frustrovalo – alebo to
robili z nudy – alebo?
Netflix preto najal známeho (aspoň teda vo vedeckom svete)
kultúrneho antropológa Granta McCrackena, aby prenikol do životov a myslenia a cítenia svojich užívateľov – aby popísal to, čo
big data neumožňovali – všetky informácie, ktoré sa nedali previesť na čísla. Teda všetko to, čo poznáme pod pojmom kvalitatívne dáta. Alebo po novom: thick data (Wang, 2016).
A Grant McCracken to aj spravil. Po tom, čo absolvoval dni zavretý v obývačkách užívateľov Netflixu po celom svete zdanlivo nezáväznými konverzáciami, uvedomil si, že ľudia milujú sledovanie seriálov. To nie je nič nové, samozrejme.
Nové však bolo poznanie, že ľudia, ak mohli, preferovali sledovanie viacerých častí za sebou. Seriálové maratóny môžu byť pre čitateľov tejto knihy bežnou praxou – no až Netflix sa na základe
tejto informácie rozhodol niečo zmeniť – a v distribúcii seriálov
spravil revolúciu. Medzi jednotlivými časťami prestal dávať časové rozstupy, napríklad jedného týždňa, ale distribuuje ich všetky
naraz. Celá séria je vďaka thick data dostupná v jedinom momente (McCracken, 2014; Tryon, 2015).
Big data teda umožňujú popísať vzory v kvantifikovateľných údajoch. Thick data umožňujú porozumieť kontextu a emóciám so-
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ciálneho – ľudského – sveta.
Prečo je to pre nás dôležité?
Pretože keď tieto dva prístupy – kvantitatívny a kvalitatívny –
spojíme, získame vynikajúcu príležitosť vytvárať a testovať hypotézy o svete, ktorý nás obklopuje. V roku 2014 som začal pracovať
na kvalitatívnej analýze slovenskej filmovej kritiky, kde som si
všimol jednu opakujúcu sa tendenciu: filmové kritiky referovali
odlišne k autorom žánrových, autorských a dokumentárnych filmov.
To ma zaujalo natoľko, že som sa rozhodol ísť hlbšie a spraviť
analýzu rovnakých textov i odlišnou – kvantitatívnou – metodológiou. Spočítal som, koľkokrát sa v každom jednom z 265 analyzovaných filmových kritík hovorilo o autorovi toho ktorého filmu. Vždy, keď sa v texte objavilo meno, alebo keď sa hovorilo
o ňom či o nej, prípadne, keď sa hovorilo o jeho či jej filme, počet
vzrástol. A ukázalo sa, že pri žánrových (alebo, ako o nich tiež
často hovoríme: komerčných) filmoch, sa o autorovi hovorí štatisticky významne menej ako pri filmoch dokumentárnych alebo autorských.
To bol pre mňa zásadný objav, ktorému som vtedy ešte nerozumel: ako však ukazuje štvrtá časť tejto knihy, fenomén autorstva
na Slovensku skutočne nie je limitovaný iba na svet filmovej kritiky. Byť alebo nebyť autorom predstavuje zásadnú ambíciu študentov filmovej réžie i scenáristiky na Vysokej škole múzických
umení v Bratislave a plní tiež dôležitú funkciu pri udeľovaní
≈ 11 ≈
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grantovej podpory na Audiovizuálnom fonde.
Táto kniha sa vlastne volá Identita autora: a štvrtá časť knihy
vysvetľuje, prečo je to tak.
Aby som porozumel tomu, s čím bytie alebo nebytie autorom na
Slovensku súvisí, vrátil som sa opäť ku kvalitatívnym dátam
a hľadal som, s čím autorstvo ako také spájame: ako filmoví kritici, posudzovatelia projektov, študenti, diváci. Výsledkom je tretia
časť tejto knihy, ktorá popisuje našu nechuť ku komerčnému filmu, náš odpor k televízii a našu potrebu originality. Avšak nielen
to, odhaľuje napríklad i našu požiadavku po spoločenskej angažovanosti filmu (alebo povedané presnejšie: našu potrebu mať
vplyv na realitu za filmom).
Pri popisovaní týchto fenoménov som si zároveň uvedomil, že
všetky stáli na pozadí plynulo sa rozvíjajúceho príbehu
o prebudení slovenskej kinematografie. To by sa na prvý pohľad
mohlo zdať ako úplne v poriadku. „Predsa,“ môžete si povedať,
„na Slovensku vznikalo málo filmov a potom ich počet začal stúpať a začali byť oceňované na medzinárodných filmových festivaloch a tak ďalej.“ Lenže čím viac som sa na tento príbeh pozeral,
tým viac mi na ňom niečo nesedelo.
Do roku 2012 sa o slovenskom filme hovorilo ako o mŕtvom a
o našej kinematografii sa hovorilo ako o neexistujúcej: to, ako
som si následne uvedomil, však úplne odporovalo dostupným dátam. Pretože zásadný nárast počtu filmov uvedených do kín nastal už v roku 2007. Prečo sa o prebúdzaní slovenského filmu za≈ 12 ≈
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čalo hovoriť až po piatich rokoch jeho rastu? Mohla za to naša
nechuť ku komerčnému filmu? Alebo úspechy slovenského filmu
spojené so sociálnou drámou? O tom viac hovorí druhá časť tejto
knihy.
Lenže otázka, ktorú by sme si teraz mali položiť, je nasledujúca:
Prečo by sme mali o týchto veciach vôbec hovoriť?
A moja odpoveď bude nasledujúca: pretože ako ukážu výskumy
v tretej a štvrtej časti tejto knihy, spleť týchto našich presvedčení
vytvára odpor voči slovenskému filmu u študentov ateliéru réžie i
ateliéru scenáristiky na VŠMU, pričom vytvára tiež odpor študentov voči sebe samotným i odpor rôznych študentov medzi sebou
navzájom. Uvedomujem si silu tohto tvrdenia: a na nasledujúcich
stranách ich bude viac.
Niektoré koncepty pritom poznáme. Obraz autora a jeho pretrvávajúcu príťažlivosť zmieňujú dnes predovšetkým production
studies (Caldwell J. T., 2008). Špecifikom nášho prostredia je však
skutočne výrazný dopad autorstva na spôsob, ako sa rozhodujeme, ako píšeme filmové kritiky, ako problematicky argumentujeme naše rozhodnutia v rámci udeľovania finančnej podpory –
ale predovšetkým – ako problematicky formujeme profesionálnu
identitu u študentov réžie a scenáristiky.
Rád by som preto túto knihu zasadil do kontextu inej, pomerne
mladej, vednej disciplíny: aplikovanej antropológie.
Aplikovaná antropológia do seba integruje bez rozdielu všetky
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dostupné vedecké nástroje na to, aby mohla adresovať a riešiť
problémy spojené s každodenným chodom spoločnosti (Kedia &
Van Willigen, 2005): nezostáva teda uzavretá v rámci vedeckého
sveta odborných publikácií, výskumných pracovísk a medzinárodných konferencií, ale otvára sa pre každého, kto prejaví záujem. Piata časť tejto knihy preto popisuje konkrétne riešenia, ktoré by mali – podľa aktuálneho výskumu – zmeniť a najmä zlepšiť
podmienky vo vzdelávaní na Slovensku.
Prvá časť tejto knihy pritom popisuje východiská, z ktorých pramenia všetky ambície tejto knihy: moje vnímanie toho, čo považujem za dobrú vedu. Vedu, ktorá je otvorená voči spoločnosti
a voči vzájomnému dialógu; vedu, ktorá rozširuje, prehlbuje alebo úplne premieňa našu každodennú skúsenosť; vedu, ktorá
v nás rezonuje; a vedu, vďaka ktorej sa môžeme pohnúť ďalej.
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I.
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DOBRÁ VEDA
Aby sme mohli porozumieť tomu, prečo bude neskôr dôležité hovoriť o niečom tak neuchopiteľnom, ako je identita
slovenských filmových tvorcov, chcem najprv preskúmať, čo
to znamená robiť dobrú vedu.
Dobrá veda totiž môže znamenať rôzne veci. Pre niekoho môže
byť dobrou vedou objavovanie nepoznaného a publikovanie svojich zistení v kvalitných žurnáloch, pre iného to môže byť až aplikovanie výsledkov do spoločenskej či priemyselnej praxe. Odpoveď na otázku, akú spoločenskú funkciu má dobrá veda plniť,
teda nie je jednoznačná a mala by vzniknúť skôr ako konsenzus
medzi odbornou a laickou časťou verejnosti.
Obe skupiny totiž môžu mať celkom odlišné predstavy o tom,
aký zmysel má dobrú vedu financovať a čo vďaka nej môžeme
ako spoločnosť dosiahnuť. Bez ohľadu na možné názorové rozdiely však jedna skupina bez druhej nemôže existovať. Verejný
sektor na Slovensku mal podľa štatistík OECD v roku 2014 podiel
na financovaní vedy približne 60% (posledný dostupný údaj,
porovnaj Gross domestic expenditure on R-D by sector of
performance and source of funds, 2017).1
Na druhej strane platí, že vedci zvyčajne prednášajú na univerzitách, školia a mentorujú bakalárov, diplomantov či doktorandov,
a ovplyvňujú tak formujúcu sa identitu mladých ľudí v období ich
≈ 16 ≈
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vynárajúcej sa dospelosti. Hoci sa to teda občas môže javiť inak,
k interakcii medzi vedcami a verejnosťou dochádza prakticky neustále: samozrejme, otázne je, ako táto interakcia prebieha a čo
nám prináša. Nasledujúce kapitoly prvej časti knihy preto majú
za cieľ navrhnúť, čo si môžeme pod pojmom dobrá veda predstaviť, čo dobrá veda potrebuje, aby mohla fungovať, čo dobrú vedu
robí dobrou a čo vďaka dobrej vede môžeme získať: a to ako vedci, tak široká verejnosť.
Byť dobrou vedou je totiž i ambíciou tejto knihy.
Nasledujúce kapitoly preto netreba vnímať iba ako príspevok do
teoretickej diskusie o úlohe vedy v spoločnosti. Popisujú najmä
konkrétne ašpirácie a požiadavky, ktoré si na seba kladie táto
publikácia. Začnime tým, že vedu definujeme ako sociálnu prax
živých, mysliacich a cítiacich ľudských bytostí (t. j. vedcov), ktorí
potrebujú bezpečie na to, aby mohli prinášať nové myšlienky.
Dobrá veda následne bude dobrá preto, lebo dokáže prinášať
myšlienky, ktoré rozširujú, prehlbujú alebo úplne zmenia našu
skúsenosť so svetom či so sebou samotným. Myšlienky, ktoré
rozširujú skúsenosť, sú však iba východiskom pre hľadanie nových riešení. Porozumenie samo o sebe totiž bez aktívneho jednania nestačí na to, aby sa nové riešenia odzrkadlili i v praxi.
Pozrime sa teda na to, čo sa pod tou dobrou vedou skrýva.
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Čo pre vás znamená
robiť vedu?

Hľadať ...
... pravdu?!

A keby ste našli pravdu,
ako by ste vedeli, že je
to tá pravá, skutočná
a jediná pravda?

...

A keby ste našli pravdu,
čo by ste s ňou spravili?
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Veda ako sociálna prax
Predstavme si klub riešiteľov sudoku. Každého člena spája
s iným členom záujem o riešenie istého konkrétneho druhu
hádanky: sudoku. Sudoku môže mať rôznu náročnosť, niektorí jej členovia budú zvládať náročnejšie zadania ako
druhí, tí tiež môžu (ale nie nevyhnutne) zaujímať vyššie
postavenie v hierarchii skupiny. Niektorí členovia sa môžu
dokonca pokúsiť vytvárať nové, náročnejšie sudoku, aby
ostatných zabavili či posunuli ich hranice. Vždy však bude
existovať iba niekoľko stratégií na dosiahnutie riešenia
a nikto z členov klubu riešiteľov sudoku nikdy nevymyslí
maľovanú krížovku.
Vedné disciplíny si môžeme predstaviť ako takéto uzavreté kluby
– sudoku, maľovaných krížoviek, behaviorálnej ekonómie, filmovej vedy či fyziky – aspoň takto ich vykresľuje Thomas S. Kuhn
(1997) vo svojej prelomovej práci Struktura vědeckých revolucí
z roku 1962.
Základným prínosom jeho práce bolo, že prerámcovala našu pozornosť z abstraktného pojmu veda na omnoho konkrétnejší pojem vedci. Samotní vedci sa tak dostali pod drobnohľad iných
vedcov, čím začal dlhý a prakticky dodnes neukončený proces
dekonštruovania reprezentácie vedy ako neomylnej a objektívnej
inštitúcie. Postupne sa pritom vyprofilovali dva vedné odbory,
ktoré sa začali venovať skúmaniu sociálnej praxe vedcov.
≈ 19 ≈
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Prvým odborom je sociológia vedy (sociology of scientific knowledge, Shapin, 1995), ktorá si kládla otázku po tom, akým
spôsobom a v akých sociálnych podmienkach vedci vytvárajú
nové vedomosti, kto má právo vedu reprezentovať a kto
nie, ktoré poznatky majú byť určené pre verejnosť a ktoré,
naopak, majú zostať pred zrakom spoločnosti skryté. Druhým
odborom je sociológia vedeckej nevedomosti (sociology of scientific ignorance, Stocking, 1998), ktorá si kladie otázku po tom, aké
stratégie vedci používajú na vysporiadanie sa s vlastnou nevedomosťou a akým spôsobom neznalosť vedcov ovplyvňuje finálny
tvar nových myšlienok.
Prečo je to pre nás dôležité?
Pretože ak hovoríme o vede, máme zvyčajne tendenciu myslieť
v kategóriách pravdivého poznania objektívnej reality.
Niečo je buď pravdivé, alebo to pravdivé nie je. Ak však hovoríme
o vedcoch – t. j. ľuďoch – uvedomíme si, že ľudia napríklad môžu
byť vo svojich názoroch nekonzistentní so svojimi činmi, že sociálna prax v sebe môže obsahovať množstvo rôznych protichodných tendencií a že sociálne podmienky a osobné ašpirácie
často prevážia nad dobrými úmyslami.2

Hádanky ako motivácia vedcov robiť „tú svoju“ vedu
Podľa Kuhna (1997) je za normálnych okolností základnou motiváciou vedcov pri vedeckej práci riešenie rôznych druhov háda≈ 20 ≈
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niek. Čo je to hádanka?
Liek na rakovinu ani prístroj na cestovanie v čase hádankami nie
sú, pretože nevieme, akým spôsobom by sme ich mohli dosiahnuť: nevieme dokonca ani to, či riešenie vôbec existuje. Hádanka
je preto niečo malé a konkrétne, na čo existuje overený postup
a čo má konkrétny výstup. Sudoku síce tiež môžeme vyfarbiť ako
maľovanú krížovku, pričom platí, že z toho môže vzniknúť
i pekný obrázok, daný obrázok však nie je riešením daného typu
hádanky; a jeho vymaľovanie nám neprinesie uznanie nášho klubu.
Úspešné vyriešenie hádanky totiž zvyčajne končí publikovaním
vedeckej štúdie alebo získaním vysokoškolského diplomu, teda
spoločenským uznaním nášho snaženia.
Za normálnych okolností majú vedci k dispozícii dostatočné
množstvo hádaniek, ktoré udržujú ich pozornosť a záujem. To
však znamená, že vedci zároveň nemajú príliš veľkú motiváciu
stretávať sa medzi sebou a inovovať svoje vedné disciplíny. Členovia klubu sudoku sami seba identifikujú ako členov klubu sudoku a členovia klubu maľovaných krížoviek zas ako členov klubu maľovaných krížoviek. Je samozrejme jednoduché identifikovať sa súčasne s rôznorodými rolami ako je manžel, otec, filmový
vedec a amatérsky hráč futbalu. Ťažšie však sami seba identifikujeme zároveň ako experta na filmovú vedu, biochémiu
a architektúru vesmírnych lodí. A ak sa tak náhodou stane, máme tendenciu – vo vedeckom svete – podozrievať takéhoto člove-
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ka z neserióznosti (Riesch, 2014).
Snaha o inováciu vedného odboru je v takomto prostredí navyše
okázalým hazardom. Inovatívna publikácia, ktorá prepája viacero
vedných odborov, síce teoreticky môže jej autorom priniesť väčšie množstvo uznania (t. j. citácií) ako konzervatívna publikácia
zameraná na riešenie tradičných hádaniek tradičnými metódami,
tento potenciálny zisk však nevyvažuje vysoké riziko odmietnutia. Časopisy inovatívny článok nemusia prijať skrátka preto, lebo
téma článku stojí mimo ich jednoodborové zameranie (Foster,
Rzhetsky, & Evans, 2015; Leahey, Beckman, & Stanko, 2016). Nehovoriac o spoločenskej penalizácii za to, že takíto vedci na seba
prebrali viacero expertných rolí... a zlyhali.
Veľké očakávania na zmenu tejto situácie priniesli nové technológie, predovšetkým internetové databázy vedeckých článkov
(Nielsen, 2011). Tie umožňujú každému vedcovi okamžitý prístup
k článkom z akejkoľvek vednej disciplíny kdekoľvek na svete.3 To
by teoreticky malo zjednodušiť spoluprácu medzi vedcami
s rovnakými záujmami bez ohľadu na geografickú blízkosť, oddelenie na univerzite či akademickú prestíž. Súčasná sociológia vedy však naznačuje, že situácia sa premieňa iba pomaly a sociálna
prax vedcov zostáva stále zakorenená v 50-tych rokoch, kedy sa
inštitucionalizovala tak, ako je popísaná vyššie (Binz-Scharf,
Kalish, & Paik, 2015).
Klub riešiteľov sudoku a klub riešiteľov maľovaných krížoviek
zostávajú vytrvalo uzavreté a vplyv nových technológií na zjed-
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nodušenie procesu inovácie a nárast interdisciplinarity si nepripúšťajú.

Uzavretosť vedných disciplín
K uzavretosti vedných disciplín pred vplyvom zvonka pritom
existuje viacero protichodných postojov (Kale-Lostuvali, 2015).
Napríklad podľa francúzskeho sociológa Pierrea Bourdieua
(2004) by si mali vedecké disciplíny svoju autonómiu
a uzavretosť chrániť. Čím je daná disciplína uzavretejšia a čím náročnejšie je pre mladých vedcov do disciplíny vstúpiť, tým sú nútení byť lepší, kritickejší a argumentačne zdatnejší (Bourdieu,
1975). Bourdieu (2004) s obavami diagnostikuje stratu autonómie
vedy voči rôznym spoločenským procesom: politickému boju,
ekonomickým tlakom či byrokracii. Autonómiu vedy vidí
v nebezpečenstve a preto tvrdí, že sama veda sa stáva nebezpečnou.
Iný francúzsky sociológ – Bruno Latour (1998) – si stratu autonómie vedy uvedomuje rovnako. S exponencionálne rozvíjajúcimi sa technológiami je totiž nárast interakcií medzi spoločnosťou a jednotlivými vedeckými disciplínami (i disciplínami navzájom) nevyhnutný. Latour však oproti Bourdieumu zastáva opačný
postoj a kladie nasledujúcu otázku:
Ak je strata autonómie vedy nevyhnutná, prečo ju skrátka neprijať
a nevziať si z nej maximum?
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Pútavé príbehy Dialóg medzi vedcami a spoločnosťou
Narastajúci počet interakcií medzi vedcami rôznych akademických disciplín je totiž základným východiskom pre narastajúci
počet nových objavov a inovácií (Henrich, 2015; Leahey,
Beckman, & Stanko, 2016). Teoreticky platí, že čím viac spolu
ľudia s odlišnými znalosťami hovoria, tým viac sa od seba naučia,
a tým viac nových objavov prinesú.
V praxi je to však o niečo zložitejšie.
Thomas S. Kuhn (1997) popisuje komunikáciu vedcov z rôznych
akademických disciplín nasledovne: za normálnych okolností si
členovia klubu sudoku a členovia klubu maľovaných krížoviek pri
rozhovore vôbec nerozumejú.
Každý používa svoj vlastný profesijný slovník pri riešení svojej
vlastnej špecifickej úlohy (majú odlišný žargón, metodológiu i
ciele výskumu). Kuhn (1997) ide až tak ďaleko, že tvrdí, že argumentácia medzi vedcami z dvoch akademických disciplín je argumentáciou v kruhu. Sudoku a maľované krížovky sa v takomto
rozhovore nemôžu navzájom ovplyvniť, pretože nedochádza
k výmene poznatkov. Inovácia ani interdisciplinárna spolupráca
neexistuje.
Richard Rorty (2006) preto popisuje riešenie, ktoré vzniklo na
preklenutie tejto komunikačnej bariéry: rozprávanie príbehov.
Hoci to môže znieť nevedecky, skúsme sa pozrieť na Rortyho
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tvrdenie bližšie. Dobrým príkladom rozprávania vedeckého príbehu v našich podmienkach je esej Petra Szczepanika (2004) Nová filmová historie, kulturní dějiny a archeologie médií.
Szczepanikova esej mala za cieľ širšej akademickej obci predstaviť vedecké koncepty, ktoré boli dovtedy doménou zahraničného
výskumu a do českého kontextu prenikali iba veľmi pomaly.
Lenže ako možno presadiť nový vedecký koncept, keď je komunikácia medzi rôznymi uzavretými klubmi tak problematická?
Esej preto zvolila rozprávanie príbehu. Hlavným hrdinom sa stala
nová filmová história, ktorá, podobne ako hlavní hrdinovia
v iných príbehoch, nadobudla viacero pozitívnych vlastností. Je
napríklad veľmi atraktívna, pričom jej atraktivita pramení predovšetkým z jej aktuálnosti (využíva sa v súčasnej medzinárodnej
filmovej vede), profesionality (na rozdiel od predošlých viac či
menej laických prístupov k filmovej histórii) a z toho, že je prijímaná na najprestížnejších vedeckých podujatiach súčasnosti. Zároveň bola vykreslená tak trochu ako rebel: má revizionistický
charakter a môže preto odstrániť hlavných nepriateľov vedeckosti ako sú zastaranosť a absencia jasnej vedeckej metodológie.
Zápletka pritom stavala na implicitnej požiadavke, že nová filmová história, napriek svojej atraktivite a výhodám, ktoré ponúka,
potrebuje podporu okolia – t. j. etablovanie sa v akademickej obci
– inak v prostredí pôvodných akademických disciplín neprežije
(viac Urban M., 2016f: 18-23).
Príbehy teda nemusíme hľadať iba v románoch, pre vedu sú
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vlastne typickejšie, ako by sme si mohli doteraz myslieť (Veyne,
2010). Všimnime si však, že ak rozprávame príbeh takýmto spôsobom, snažíme sa skôr o etablovanie ďalšej autonómnej akademickej disciplíny: nie o dialóg, vzájomné obohatenie alebo spoluprácu (Kuhn, 1997; Rorty, 2006). Popri sudoku a maľovaných
krížovkách sa snažíme vytvoriť klub tajničkárov.
Preto – a to je hlavný záver tejto kapitoly – by mala byť na mieste
úplná transformácia spôsobov komunikácie medzi vednými disciplínami (Nielsen, 2013). Teda nie vzájomné neporozumenie
a uzavretosť v argumentácii kruhom (Kuhn, 1997), ani rozprávanie príbehov za účelom presadenia novej a autonómnej akademickej disciplíny (Rorty, 2006): ale úplná zmena.
Táto zmena by si však vyžadovala vzdať sa práve toľko žiadanej
autonómie, a to ako voči verejnosti, tak ostatným akademickým
disciplínam. To by znamenalo vzdať sa napríklad úzko profesijného žargónu a písať tak, aby aj vedeckým textom porozumel
každý. Napríklad články v najlepších vedeckých magazínoch sú
napísané prístupne prakticky pre kohokoľvek (StephensDavidowitz, 2017).4 To však narúša obraz vedy ako istej mágie
vyhradenej pre istú špeciálne nadanú skupinu ľudí, keďže laický
čitateľ môže nadobudnúť dojem, že napísať článok jasne a zrozumiteľne je jednoduché a zvládne to ktokoľvek. Doslova si môže
povedať:
Veď to vlastne nie je žiadna veda!
Následne tak vznikajú v istom zmysle komické situácie, ako keď
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sa Daniel Kahneman (2012) vo svojej knihe Myšlení, rychlé
a pomalé svojmu čitateľovi v rozpakoch ospravedlňuje, že jeden
z článkov, za ktorý získal Nobelovu cenu, je napísaný zrozumiteľne. Písať zrozumiteľne, no zároveň bez redukcie obsahu, je
však samo o sebe nesmierne náročné, pretože bežný jazyk je skôr
opisný ako presný: preto je pre nás ako vedcov jednoduchšie hovoriť o konštruovaní diskurzu v dispozitive vedy a inštitucionálnom poriadku symbolického sveta vedcov...
No energia vynaložená na zrozumiteľnosť umožňuje komunikáciu s čo najväčším množstvom kolegov z rôznych vedeckých disciplín, ich vzájomné interakcie, interdisciplinárnu spoluprácu
i inováciu. V neposlednom rade umožňuje i dialóg s verejnosťou,
ktorá zrazu môže rozumieť aktuálnemu dianiu vo vede a nemusí
čakať na preklad do každodenného jazyka – tzv. popularizáciu –
zo strany vedcov. To jej umožňuje implementovať nové výskumné poznatky a inovovať zvnútra, bez potreby externej – vedeckej, politickej, či akejkoľvek inej – autority.
V nasledujúcej kapitole sa preto pozriem na to, ako dobrá veda
prispieva k inovácii spoločenských procesov a čo dáva verejnosti
za to, že prispieva na jej fungovanie.

Zhrnutie vedy ako sociálnej praxe
Vedci, teda mysliace a cítiace ľudské bytosti, sa za normálnych
okolností zoskupujú podľa svojich akademických disciplín
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a vytvárajú tak autonómne spoločenstvá. Súčasné technológie
(najmä internetové databázy vedeckých článkov a vedecké sociálne siete) umožňujú rýchly prístup k poznatkom a kontaktom
vedcov z iných disciplín, sociálna prax sa však mení iba pomaly.
Napriek tomu, že interdisciplinarita a inovácia sú hodnotené
kladne, vedci radšej neriskujú možné odmietnutie zo strany vedeckých časopisov či možnú stratu reputácie a zostávajú uzavretí
vo svojom vlastnom klube.
Aby vedci spolu mohli navzájom komunikovať a efektívne spolupracovať, museli by sa totiž vzdať svojej autonómie: museli by
napríklad začať hovoriť tak, aby im rozumeli i kolegovia z iných
odborov. To by zároveň znamenalo, že by im začala rozumieť
i verejnosť, čím by sa však z vedy sňal pomyselný biely plášť
a odobrala by sa jej pomyselná magická palička.

Kam ďalej?
Kniha Thomasa S. Kuhna
Struktura vědeckých revolucí pútavo vysvetľuje nielen to, čo sa deje vo vede za normálnych okolností, ale odhaľuje i to, ako vedci pod vplyvom krízy prehodnocujú svoje postoje a vytvárajú nové, avšak rovnako uzavreté disciplíny. Tie ponúknu nové hádanky – a keď sa hádanky vyčerpajú –
vznikne nová uzavretá akademická disciplína, a tak ďalej.
No napriek tomu, že to môže v čase exponenciálnych technológií
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a okamžitému prístupu k informáciám z druhého konca planéty
znieť mierne zastaralo, najlepšie si uvedomíme, čo znamená strata autonómie, keď sa zamierame na našu vlastnú skúsenosť.
Komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa na svet pozerajú skrz iné okuliare ako my? Ako sa rozprávame s našimi starými rodičmi voliacimi
odlišné politické strany? Ako sa cítime, keď si k nám v autobuse
prisadne človek odlišného vierovyznania? Alebo iba jednoduché:
chodíme na obed s kolegami z iných oddelení? Spolupracujeme
spolu? Súperíme spolu? Vedieme dialóg?
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Ja som si kedysi myslela, že aha, oblak, koho to asi zaujíma. Ale teraz je to niečo
iné... keď dážď padá a ja viem, že tam pôsobí tlak vzduchu a teplo a... kopec iných
vecí. Fakt ma to zmenilo... keď vidím všetky tie veci, keď sa na to pozerám, neviem
to dostať z hlavy. Musím na to myslieť.

Dominika, 6. trieda5
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Dobrá veda rozširuje skúsenosť
V autonómnej vede, pri normálnom riešení hádaniek, vedci
tvoria nové poznatky. Tieto publikujú v časopisoch, ktoré
čítajú iní vedci. Postupne tak kumulujeme znalosti, ktoré
raz môžu, ale i nemusia, vyústiť k objavu, ktorý bude mať
dopad na verejnosť (napríklad spomínaný liek na rakovinu
alebo stroj času). Dobrá veda však ide ďalej. Dobrá veda
totiž zásadne premieňa spôsoby, akými vnímame seba
i svet, ktorý nás obklopuje, čím ponecháva nás i svet neodvolateľne zmenený (Jackson, 1998). Keď prídeme do kontaktu s dobrou vedou, po tomto stretnutí už nikdy nebudeme takí, ako pred ním.
Vedeli ste napríklad, že v súčasnosti prebieha rovno niekoľko
paralelných výskumov na zvrátenie účinkov starnutia – ktoré
teda neskúmajú iba nesmrteľnosť – ale chcú dosiahnuť priamo
večnú mladosť? (Baar et al., 2017; Li et al., 2017).
Nezáleží na tom, či to nakoniec dopadne úspešne, pretože už
táto samotná informácia premieňa naše vnímanie. Večná
mladosť? Dokážeme nad tým vôbec vážne uvažovať? Čo by to pre
nás znamenalo? Mohli by sme vycestovať na druhý koniec
galaxie? Vydržíme – celú večnosť – so svojim partnerom či
partnerkou? Ako sa premení náš vzťah k smrti? Budeme ešte čítať
Sartrea? Pozrieme si konečne celý Warholov Spánok?
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Dobrá veda nám umožňuje snívať práve tu a práve teraz.
Inšpiruje nás, rozširuje naše horizonty. Dodáva zmysel prítomnej
chvíli a prispieva k formovaniu našich budúcich skúseností
(Hildebrand, 2003). Po kontakte s dobrou vedou sa premieňa
naše vzťahovanie k budúcnosti, dobrá veda tak ovplyvňuje naše
ašpirácie, naše túžby a potreby.
Autonómna veda je izolovaná.
Podobne ako umenie uzavreté v múzeu alebo v galérii, je
i autonómna veda vyhradená iba pre špecifické, malé publikum.
Umenie v galérii i autonómna veda, obe sú odtrhnuté od našej
skúsenosti, obe sú neprítomné v našom každodennom živote
(Dewey, 1928/1998, 1934/2009; Pugh, 2011; Tschaepe, 2011).
Poznáme to sami: koľko článkov na facebooku, v novinách, v
týždenníkoch, koľko kníh alebo filmov rozšírilo, prehĺbilo či
priamo zmenilo náš pohľad na seba alebo na svet? Koľko
nezmyselných prednášok a odborných diskusií sme zažili?
A koľko kníh sme prečítali, v ktorých bola jedna hodnotná
myšlienka ukrytá v stovkách strán balastu?
Dobrá veda sprostredkuje to, čo Kevin J. Pugh (2011) nazýva
transformatívnou skúsenosťou (pozri tiež Heddy et al, 2016; Pugh,
Bergstrom, & Spencer, 2017).6
Skúsenosť s vedou je transformatívna vtedy, keď naše použitie
novej znalosti nie je vynútené, ale novú znalosť si ceníme natoľko, že máme vnútornú motiváciu používať ju i tak. Aby sme si
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mohli novú znalosť ceniť natoľko, aby sme ju využívali dobrovoľne počas našich všedných dní, musí nám niečo prinášať:
napríklad rozširuje, prehlbuje či úplne prerámcuje naše vnímanie
sveta alebo nás samotných (Pugh, 2011).
Predstavme si teraz bežný test na vysokej škole. Koniec semestra,
odpovede a, b, c, d... každý absolvent vysokej školy ich zažil
rádovo desiatky. V záverečných testoch z pravidla nové znalosti
využívať musíme – inak by sme testom neprešli – a to napriek
tomu, že nám tieto informácie nedávajú elementárny zmysel a po
skúške ich bez akýchkoľvek následkov zabudneme. To sa pri
transformatívnej skúsenosti nestáva.
Daniel Kahneman (2012) popisoval svoje skúsenosti s myšlienkami, ktoré mu zmenili pohľad na svet: po tom, čo sa ich už raz
dozvedel, pripadali mu natoľko samozrejmé, že si nedokázal
predstaviť, ako vôbec predtým žil bez nich.
A predsa je tu jeden háčik.
Hoci to môže znieť takmer banálne, niekomu sa skrátka nemusí
páčiť, že sa mu rozšíri, prehĺbi či zmení pohľad na seba alebo na
svet. A dobrú vedu preto môže jednoducho odmietnuť.

Dobrá veda v nás rezonuje
Jana Plichtová (2013) realizovala výskum, v ktorom medzi sebou
diskutovalo 12 skupín univerzitných študentov. 6 skupín tvorili
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škótski študenti a 6 skupín slovenskí. V predvýskume bola identifikovaná téma, ktorá bola oboma skupinami participantov považovaná za kontroverznú: šírenie HIV/AIDS a zachovanie diskrétnosti medzi doktorom a jeho pacientom. Jednou z otázok v diskusii bolo: Môže doktor porušiť lekárske tajomstvo, ak jeho pacient praktikuje nechránený sexuálny styk?
Zrejme sami cítime výbušný potenciál tejto témy.
Cieľom výskumu však nebolo hľadať odpoveď na túto otázku, ale
popísať stratégie, akými študenti medzi sebou diskutovali.
Ukázalo sa, že škótski študenti viedli diskusiu akademicky, to
znamená, že uvádzali argumenty pre svoje stanoviská a ak niekto
iný ich argument vyvrátil, uznali svoj omyl a svoje stanovisko
prehodnotili. Nesúhlasiaci študenti si navzájom kládli otázky,
ktorými sa snažili svojmu oponentovi porozumieť. Často sa tiež
napríklad stávalo, že škótski študenti ocenili trefný argument
svojho názorového oponenta, hoci s ním nesúhlasili.
V skupine slovenských študentov sa takéto uznanie neobjavilo
ani raz, v diskusii prevládal prístup: ak nie si s nami, si proti nám.
V diskusii slovenských študentov absentovali otázky na vyjasnenie stanoviska svojho oponenta, ak sa otázky vyskytli, boli iba rétorické a slúžili výhradne na podporu vlastného názoru. Názorový oponent nebol považovaný za partnera v diskusii, s ktorým
možno viesť dialóg, od ktorého sa možno učiť či s ktorým možno
hľadať spoločný konsenzus.
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Zatiaľ čo škótski študenti považovali svoje argumenty za niečo
prechodné, niečo, čo možno v rámci diskusie prehodnotiť, slovenskí študenti sa so svojimi argumentmi identifikovali. Prostý
názor sa stal pevnou súčasťou celej ich osobnosti. Snaha o vyvrátenie argumentu sa tak nepovažovala za snahu o vedenie dialógu
či preskúmanie odlišných myšlienok, ale bola vnímaná ako osobný útok: ohrozenie názoru znamenalo ohrozenie samotného
človeka. Názorový oponent sa tak stal osobným nepriateľom, nad
ktorým bolo potrebné zvíťaziť.
Obhájenie svojho názoru sa stalo vecou cti.
A to platilo i v prípadoch, keď sa ukázalo, že by názor slovenského študenta viedol k značne problematickým následkom ako je
izolácia, odopretie slobody či násilie... Študent ani v takejto situácii svoj názor neprehodnotil: snažil sa ho skôr preformulovať
tak, aby znel lepšie. Nútená izolácia sa tak premenovala na povinnú psychoterapiu a ak by sa to pacientovi nepáčilo, bolo by
potrebné nájsť rafinovanejší spôsob, ako ho izolovať: ideálne tak,
aby sa o tom pacient z počiatku vôbec nedozvedel.
V tomto bode treba iba podotknúť, že táto situácia – môj názor je
pevnou súčasťou mojej osobnosti – predstavuje kontext, do ktorého chce dobrá veda vnášať nové poznatky, ktoré rozširujú, prehlbujú či transformujú pohľad na svet alebo seba samého.
A slovenskí študenti v tom nie sú sami.
Verejnosť vždy reagovala na nové technologické objavy emocio-
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nálne. Umberto Eco (2006) vo svojej knihe Skeptikové a těšitelé
popisuje, ako boli objavy od kníhtlače cez rozhlas po televíziu
vždy sprevádzané spoločenskými prejavmi na kontinuu od smrteľnej hrôzy až po vzrušené nadšenie.
Nanešťastie, ani samotní vedci nie sú výnimkou.
Prijať nový pohľad nie je jednoduché ani pre nich. Napríklad
vnímanie vedy ako sociálnej praxe, ktoré je popísané v predošlej
kapitole, je dodnes vo vedeckých kruhoch prijímané s výraznou
emocionálnou odozvou: výsmechom, strachom, pobúrením,
hnevom... (Shapin, 1995). Prelomové spoločenskovedné či filozofické práce boli napokon tiež prijímané po značnej kontroverzii
(Eribon, 2012; Kerr, 2012; Kuhn, 1997; Monk, 1996).
Ivana Marková (2007) vysvetľuje, že žijeme v spoločnosti, v ktorej
je za normu považovaná stabilita. Hoci sa zmeny dejú neustále na
všetkých rovinách – od individuálnej až po celospoločenskú, všetci napr. starneme, stretávame nových ľudí, zomierame, sme
konfrontovaní s novými poznatkami, technológiami, ľudia migrujú, vedú vojny, premieňa sa kultúra: na tieto zmeny nahliadame
ako na niečo nezvyčajné. Je pre nás napríklad ľahko pochopiteľné,
ak sa stane témou rozhovoru skutočnosť, že sa niekto odsťahoval
do exotickej krajiny. Asi by sme však nechápali, prečo niekto vedie rozhovor na tému: „Moja stará mama žije vo svojom dome na
vidieku.“ V našej kultúre je skrátka stabilita považovaná za niečo
prirodzené, normálne, to na zmenu nahliadame s podozrením.
Spomeňme si na klub riešiteľov sudoku a klub riešiteľov maľova≈ 36 ≈
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ných krížoviek. Členovia oboch klubov síce považujú interdisciplinaritu a inováciu za veľmi hodnotné (Ferguson & Carnabuci,
2017; Foster, Rzhetsky, & Evans, 2015; Leahey, Beckman, &
Stanko, 2016), avšak vo vzťahu k riziku, ktoré so sebou zmena
prináša, radšej zotrvávajú v stabilnom prostredí svojich klubov. Je
tiež možné – aspoň teda, ak hovoríme o slovenskom prostredí –
že sa hádanky, ktoré normálne vedci riešia, stali už tak dôležitou
súčasťou ich identity, že ani nemajú potrebu rozmýšľať nad
niečím: cudzím.
Nasledujúca kapitola sa preto pozrie na to, ako možno vytvoriť
podmienky, v ktorých bude dobrá veda prinášať poznatky, ktoré
budú mať potenciál meniť, rozširovať alebo prehlbovať našu skúsenosť so svetom. Zároveň tiež popíše prostredie, v ktorom sa
nebude potrebné báť nesúhlasných myšlienok, pretože nesúhlas
už nebude vnímaný ako osobný útok, ale príležitosť na vzájomný
dialóg, spoločný rozvoj myšlienok a osobnostný rast. To sa napokon ukáže ako obzvlášť dôležité v poslednej časti tejto knihy,
ktorá sa bude venovať študentom filmovej réžie a scenáristiky
a rozvoju ich profesionálnej identity.

Zhrnutie dobrej vedy rozširujúcej skúsenosť
Predošlá kapitola končila otázkou, čo dobrá veda prináša verejnosti za to, že verejnosť prispieva na jej fungovanie. Odpoveď by
mohla byť nasledujúca: dobrá veda rozširuje, prehlbuje či trans≈ 37 ≈
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formuje pohľad na seba a na svet – a občas tiež spoločnosťou poriadne zatrasie.
Dobrá veda prináša transformatívnu skúsenosť, ktorá však spoločnosťou môže byť rovnako dobre odmietnutá. Nové znalosti
môžu byť jednoducho v rozpore so znalosťami, ktoré sa už stihli
stať súčasťou identity jednotlivých spoločenských skupín, môžu
byť teda vnímané ako osobná hrozba ohrozujúca jej jednotlivých
členov. Pretože v prostredí, v ktorom je stabilita vnímaná ako
norma, zmena nie je vítaná.

Kam ďalej?
Rozšírenie skúsenosti je hlavnou témou knihy Richarda Shustermana (2003)
Estetika pragmatizmu. Hoci táto kniha aplikuje myšlienky Johna Deweyho v kontexte umenia, jej argumentáciu možno ľahko vztiahnuť i na svet vedy, ako ho popisuje táto
kapitola.
Ak však chceme teóriu aplikovať do praxe, môžeme – bez ohľadu
na to, či sme vedci, blogeri alebo píšeme status na facebook – si
začať klásť napríklad nasledujúce otázky: Môže to, čo práve robím, niekomu zmeniť pohľad na svet? Ak píšem knihu, rozširuje
táto kniha to, čo už vieme? Prehlbuje to? Mení to? Rozširuje táto
filmová kritika vnímanie filmu? Mení tento článok pohľad na popisovanú tému? Dáva táto prednáška niečo viac, ako môžu
poskytnúť skriptá? Ponúka táto prezentácia i niečo iné, ako len
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to, že som ju musel či musela pripraviť?
A ak tieto otázky obrátime, môžu poslúžiť tiež ako dobrý
benchmark: Pomohla mi táto kniha vidieť veci v inom svetle?
Umožnil mi tento film zažiť niečo, čo som predtým nepoznal či
nepoznala?
Ak sa začneme na svet pozerať takto, možno si uvedomíme, že
veci, ktoré s nami zarezonujú – napríklad nás vyslovene vytočia,
pobúria či zdvihnú zo stoličky – nemusia byť zlé, iba sa skrátka
dotýkajú niečoho už príliš hlboko zakoreneného v nás: a my ich
preto vnímame ako ohrozujúce.7
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Veď to všetko už robíme.

...
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Bezpečie ako predpoklad bádania
Foster, Rzhetsky a Evans (2015) tvrdia, že ak chceme transformovať konzervatívne správanie vedcov, musíme v prvom
rade vytvoriť bezpečné prostredie. V bezpečnom prostredí
by vedci mohli inovovať bez toho, aby mali strach o svoju
kariéru a zároveň bez toho, aby stratili svoju akademickú
prestíž, ak inovácia nevyjde. Skrátka, ak budú vedci kvôli
náročnosti interdisciplinárneho výskumu či prípadnému
odmietnutiu zo strany magazínov publikovať menej, neprídu o zamestnanie. A ak sa pokúsia prepojiť filmovú vedu
s architektúrou vesmírnych lodí, budeme ich stále považovať za platných členov vedeckej komunity.
Psychologické bezpečie je v súčasnosti jeden z najdôležitejších
termínov v organizačnej psychológii8: predstavuje vieru, že pracovisko je bezpečným prostredím na podstupovanie rizika
(Edmondson, 1999; Edmondson & Lei, 2014; Frazier, Fainshmidt,
Klinger, Pezeshkan, & Vracheva, 2016). William A. Kahn (1990)
psychologické bezpečie popisuje ako dôveru, že človek môže na
pracovisku prejaviť sám seba, svoju osobnosť, svoje myšlienky či
obavy, môže sa aktívne angažovať či nesúhlasiť a to bez strachu,
že toto správanie bude mať negatívny dopad na jeho vnímanie
ostatnými, jeho status alebo budúcu kariéru. Psychologické
bezpečie je preto základným predpokladom pre rast, učenie sa,
zmenu a inováciu v rýchlo meniacom sa prostredí (Edmondson &
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Lei, 2014).
Psychologické bezpečie však nevzniká len tak, musí byť vytvorené, udržované a aktívne podporované (Nembhard & Edmondson, 2011). A to rozhodne nie je samozrejmé. Podľa výskumu
realizovaného s 32 vedúcimi vedeckými pracovníkmi rôznych výskumných pracovísk v rámci jednej akademickej disciplíny iba
16% z vedúcich pracovníkov vyzdvihlo schopnosť lídra vytvoriť
pre svojich podriadených bezpečné prostredie. A iba 9% z nich
vyzdvihlo schopnosť mentorovať a podporovať svojich menej
skúsených kolegov (Antes, Mart, & DuBois, 2016).
Ak teda hovoríme o psychologickom bezpečí, musíme si
uvedomiť, že na jeho vzniku a udržiavaní máme sami výrazný
podiel. Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pezeshkan a Vracheva (2016)
v rozsiahlej meta-analýze celkom 457 výskumov popísali štyri
rôzne premenné, ktoré umožňujú vznik psychologického bezpečia. A zároveň identifikovali štyri oblasti, ktoré psychologické
bezpečie zásadne zlepšuje.
Skúsme sa na ne pozrieť.

Potrebujeme proaktívnych vedcov bez strachu z chýb
Proaktívne osobnosti dokážu priniesť zmenu, odhaľovať problémy a následne tieto problémy riešiť: a to bez ohľadu na názor
ostatných ľudí (Bateman & Crant, 1993). Proaktívne osobnosti
vytvárajú bezpečie práve tým, že dokážu inšpirovať svojim
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konaním i v prostredí, v ktorom psychologické bezpečie zatiaľ
absentuje.
Druhou žiadúcou vlastnosťou je orientácia na učenie, teda
aktívne zameranie sa na rozširovanie svojich vlastných kompetencií a osvojenie si kompetencií nových. Osobnosti orientované
na učenie vnímajú chyby ako nevyhnutnú súčasť procesu sebazlepšovania, v aktuálnom diskomforte teda vidia priestor pre
zmenu a rast: teda praktický opak toho, keď sa naše znalosti
stávajú pevnou súčasťou našej osobnosti.
Navyše, ako zdôrazňuje súčasný výskum, omyly zohrávajú pri
inštitucionálnom učení dôležitejšiu úlohu ako dosiahnuté úspechy (Kim, Kim, & Miner, 2009; Madsen & Desai, 2010; Nembhard
& Edmondson, 2011).
To však platí iba do istej miery. Daniel Chan (2006) upozorňuje,
že ak zmenu napriek snahe proaktívnych osobností nemožno
zrealizovať, proaktivita sa môže stať nevýhodou a prinášať
frustráciu jednotlivcom i celému kolektívu.

Potrebujeme pevnú pracovnú alianciu s nadriadeným
Ak sa takáto frustrácia objaví, v dobre fungujúcom kolektíve sa
prejaví vzájomná starostlivosť členov o svoje prežívanie: ľudia sa
o seba navzájom postarajú. Správanie skupiny však formuje
správanie ich nadriadeného, ktorý modeluje to, akým spôsobom
k sebe jednotliví členovia pristupujú (Carmeli, Ben-Hador,
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Waldman, & Rupp, 2009).
Správanie nadriadeného je preto kľúčové na vytvorenie pozitívnych vzťahov medzi jednotlivými členmi tímu a posilnenie ich
vzájomnej dôvery. S narastajúcou dôverou sa ľudia medzi sebou
stávajú otvorenejšími, dokážu viac akceptovať nesúhlas, odlišnosti, nové myšlienky (Edmondson, 1999). Sú to práve nadriadení, ktorí majú vycítiť premieňajúcu sa dynamiku vo svojich
tímoch a intervenovať v náročných situáciách. Krízy následne
môžu poslúžiť – paradoxne – na stmelenie kolektívu a posilnenie
vzájomnosti (Carmeli, Tishler, & Edmondson, 2012). Ako to však
dosiahnuť?
Nahrgang, Morgeson a Hofmann (2011) odporúčajú, aby všetci
nadriadení prešli špecifickým formálnym tréningom, vďaka
ktorému by sa mohli stať dobrými lídrami. Lídri by mali klásť
dôraz na vzájomnú spoluprácu a vzájomnú podporu medzi
jednotlivými členmi ich tímov, pričom bezpečie by malo byť
etablované ako jedna zo základných hodnôt spolupráce.
O tréningu vedúcich pracovníkov vo vede hovoria čoraz viac
i samotní vedci (Antes, Mart, & DuBois, 2016; Robledo, Peterson,
& Mumford, 2012; Seeliger, 2012). Pretože na robenie výskumu
a manažovanie pracovného kolektívu sa využívajú úplne odlišné
schopnosti: byť dobrým vedcom automaticky neznamená byť
dobrým lídrom (Hvorecký, 2017).
Vo vyššie citovanom výskume (Antes, Mart, & DuBois, 2016) sa
napríklad samotní vedci, keď začínali viesť svoje tímy, vôbec
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necítili pripravení na vedúcu úlohu: iba 10% z nich sa cítilo byť
dostatočne kvalifikovanými viesť iných, pričom uvádzali, že
formálne vzdelanie ich na túto úlohu vôbec nepripravilo.
Byť vedcom a byť lídrom sú teda dve odlišné roly a môžeme si iba
položiť otázku, ako nás na jednu i druhú pripravuje vysokoškolské vzdelávanie (a obzvlášť doktorandské štúdium).
Nemali by sme prehodnotiť študijné plány?

Potrebujeme podporujúce pracovné prostredie
V súčasnosti vo vede prevláda čoraz intenzívnejšia špecializácia:
znalostí je tak veľa, že jednotlivec sám často nedokáže obsiahnuť
všetky znalosti ani zo svojho vlastného odboru. Preto je čoraz
nevyhnutnejšia vzájomná spolupráca vedcov v interdisciplinárnych tímoch, čo je bez psychologického bezpečia veľmi náročná
úloha.
Leahey (2016) popisuje množstvo výziev, ktorým členovia
takýchto tímov čelia. Od neporozumenia skupinovým normám
a odlišným spôsobom skúmania (sudoku a maľované krížovky
majú rôzne kluby i odlišné spôsoby riešenia), cez zladenie cieľov
(nevyjasnené roly, nepresne stanovené, vynútené, nedostatočne
motivujúce alebo nerealistické ciele), súperenie (narozdiel od
spolupráce), snahu o zatajenie svojho know-how (narozdiel od
zdieľania informácií), až po rasové predsudky, rozdielne štýly vedenia (autokracia narozdiel od demokracie) či mieru, do akej sú
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jednotliví členovia tímu ochotní riskovať.
Je potom úlohou nadriadeného – ako nositeľa skupinových
noriem – formovať podporujúce prostredie. V dobre fungujúcej
skupine, kde vládne psychologické bezpečie a dôvera, sa jej jednotliví členovia navzájom podporujú, povzbudzujú a posilňujú
(„To zvládneme, sme v tom spolu.“). Spolupracujú na náročných
úlohách, zdieľajú svoje znalosti, rozhovormi redukujú účinky potenciálne ohrozujúcich udalostí, stresu, deadlineov, tlaku či
možného zlyhania (Halbesleben, 2006).
Vzniknuté psychologické bezpečie umožňuje i v takto rôznorodej
skupine prejavovať svoje názory, navzájom nesúhlasiť, hľadať,
kritizovať, skúmať, pýtať sa, upresňovať, skrátka, preklenúť
rozdiely a stať sa súdržnou skupinou, ktorá v prípade núdze
poskytne pomoc (Edmondson, 1999).

Potrebujeme autonómiu a spolupatričnosť
Byť súdržnou skupinou je obzlášť dôležité i z iného dôvodu.
Tímy, v ktorých majú jednotliví členovia pocit, že na nich záleží,
že sú dôležití pre celkový výsledok skupinovej snahy, a že k sebe
všetci navzájom patria, fungujú ako dobré prostredie na vznik
psychologického bezpečia (Deci & Ryan, 2000; 2008a; 2008b).
Členovia takýchto tímov sa na seba môžu spoľahnúť, pričom súčasne je posilňovaný pocit ich vlastnej kompetentnosti.
Ľudia cítia, že ich práca jedinečným spôsobom prispieva k spo-
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ločnému dielu.
Vnímanie samého seba ako kompetentného človeka je úzko prepojené s posilňovaním autonómie členov svojho tímu. Ak líder
považuje svojich podriadených za kompetentných a dáva to zreteľne najavo napríklad tým, že sa nesnaží všetko robiť sám, ale
deleguje povinnosti, pýta sa na názor svojich podriadených
a berie do úvahy ich perspektívu, členovia tímu sa stávajú vnútorne motivovanými a podávajú podstatne lepšie výkony (Baard,
Deci, & Ryan, 2004).
Baard, Deci a Ryan (2004) hovoria explicitne, že tí najlepší lídri
pre svoje tímy vytvárajú prostredie posilňujúce autonómiu, pocit
kompetentnosti a spolupatričnosti v skupine.
V tomto bode teda máme proaktívnych zamestnancov, ktorí sa
chcú neustále zlepšovať, učiť sa nové veci a nemajú strach z chýb,
ktoré vnímajú ako príležitosť pre ďalší rast. Máme lídra, ktorý
vytvára bezpečné prostredie pre svojich podriadených, upevňuje
v nich pocit autonómie, kompetentnosti a podporuje vzájomnú
spolupatričnosť. Líder zároveň modeluje pracovné prostredie,
v ktorom sa netreba báť hovoriť nahlas, pretože nech je človek
akokoľvek kritický, nehrozí mu spoločenský postih. Práve
naopak, myšlienky podriadených sa budú brať pri ďalších
rozhodnutiach úplne vážne.
Ako sa potom v takomto prostredí pracuje?
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Bezpečie zlepšuje zaangažovanosť
Ak sa človek vo svojej práci cíti bezpečne, je ochotný sa v nej
angažovať. Nechodí do práce iba preto, lebo spláca hypotéku, ale
investuje do nej svoje emočné a kognitívne zdroje, zapája sa aktívne do diania na pracovisku, bojuje za jeho neustále zlepšovanie, stará sa o ostatných členov svojho tímu a samého seba rád
prezentuje práve vo svojej pracovnej role (Kahn, 1990).
Schaufeli, Bakker a Van Rhenen (2009) vo svojom výskume
navyše zistili, že vzťah medzi psychologickým bezpečím a angažovanosťou je obojsmerný. Psychologické bezpečie umožňuje
vysokú angažovanosť a vysoká angažovanosť v práci opätovne
prehlbuje bezpečie a to zas spôsobuje prehlbovanie angažovanosti v budúcnosti.
Ak už raz zamestnanec vo svojej práci má bezpečné podmienky
a angažuje sa v nej, dá sa predpokladať, že jeho angažovanosť
bude narastať: a to spoločne s jeho pozitívnym prežívaním
a upevňovaním jeho profesionálnej identity (O'Neill & Arendt,
2008).

Bezpečie zlepšuje pracovné výkony
Psychologické bezpečie ale neovplyvňuje iba angažovanosť
v práci, ovplyvňuje i našu chuť a entuziazmus, s akou sa v práci
angažujeme. Entuziazmus a nadšenie z našej práce sa následne
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pretavuje do narastajúcej výkonnosti tímov (Carmeli, Ben-Hador,
Waldman, & Rupp, 2009). Ďalší nárast výkonnosti je možný
stanovením
jasných
a dostatočne
motivujúcich
cieľov
(Edmondson, 2004). Tieto ciele by mal byť líder schopný stanoviť
v dialógu so svojim zamestnancom tak, aby bol zachovaný dôraz
kladený na jeho autonómiu a psychologické bezpečie. Ciele by
nemali byť vynútené, ale konsenzuálne, mali by mať zmysel
nielen pre organizáciu, ale i jednotlivca, mali by byť dostatočne
konkrétne, aby sa dalo jasne zhodnotiť ich naplnenie, mali by byť
realistické, ale zároveň i dostatočne ambiciózne a mali by k nim
viesť jasné kroky (Whitmore, 2009).
Líder, ktorý si uvedomuje, že skupinová dynamika nie je statická,
ale všíma si, že občas je nevyhnutné spomaliť tempo, prípadne si
uvedomí, že jeho tím práve prechádza obzvlášť náročným
obdobím a potrebuje podporu na individuálnej alebo skupinovej
úrovni, opäť prispieva k budovaniu psychologického bezpečia.
V dlhodobom horizonte tým opäť narastá výkonnosť jeho tímu
(Schaubroeck, Lam, & Peng, 2011).

Bezpečie upevňuje oddanosť a oddiaľuje vyhorenie
V prostredí, v ktorom panuje sloboda vyjadrovať svoje názory
a dôvera medzi jednotlivými členmi tímu, je pochopiteľné, že
okrem angažovanosti a výkonnosti narastá i pocit spokojnosti. So
spokojnosťou následne rastie i pocit oddanosti voči zamest-

≈ 49 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈
návateľovi, ktorý takúto prácu poskytuje (doslova nám na takejto
práci viac záleží): v takomto zamestnaní sme spokojní, nechceme
z neho dať výpoveď a odísť pracovať niekam inam (O'Neill &
Arendt, 2008).
Avšak nielen, že sa v takomto zamestnaní cítime dobre, práca v
bezpečnom prostredí priamo oddiaľuje vyhorenie (Crawford,
LePine, & Rich, 2010), ovplyvňuje celkový čas, ktorý strávime
doma kvôli chorobám i frekvenciu, s ktorou navštevujeme doktorov (Schaufeli, Bakker, & Van Rhenen, 2009). Zmenšuje sa tiež
výskyt drobných úrazov, zranení a nehôd, ktoré na pracovisku
musíme prekonať (Nahrgang, Morgeson, & Hofmann, 2011).
Občasná bolesť brucha, hlavy či chrbta v nedeľu podvečer,
rozladenie, nepokoj, prerušovaný spánok či zlé sny, získavajú
v tomto kontexte celkom nový význam.9

Bezpečie podporuje kreativitu a inovácie
Napokon platí, že ak je tím v psychologickom bezpečí, jeho
jednotliví členovia sa spolu viac rozprávajú, spolupracujú, vymieňajú si rôzne informácie a sú otvorenejší pri zdieľaní svojho
know-how: naplňujú teda jednu zo základných výziev spolupráce
medzi rôznymi disciplínami nielen vo vede.
Bez ohľadu na odlišnosti, členovia klubu riešiteľov sudoku
a maľovaných krížoviek nachádzajú v bezpečnom prostredí
spoločnú reč, vedú dialóg. Caldwell a O'Reilly (2003) na základe
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svojho výskumu upresňujú, že ideálne prostredie pre vznik
inovácií nielen toleruje chyby, ale aktívne podporuje i podstupovanie rizika. Keď sa ľudia cítia v bezpečí a nemajú strach zo
svojich možných omylov, sú viac motivovaní experimentovať,
navzájom sa od seba učiť a prepájať na prvý pohľad nesúvisiace
myšlienky. Skrátka, bezpečné prostredie umožňuje inovovať
zabehnuté spôsoby myslenia vo vzájomnej spolupráci (Nembhard & Edmondson, 2011).
Dobrá veda teda vďaka psychologickému bezpečiu môže byť angažovaná, výkonná, spokojná a kreatívna, čo jej umožňuje vytvárať
myšlienky, ktoré sú inovatívne a prehlbujú, rozširujú či menia náš
pohľad na svet.
Ak napokon prostredie, okrem vytvorenia psychologického bezpečia, podporuje i aktívne preberanie iniciatívy jednotlivcami (a
nie iba pasívne prijímanie pokynov od nadriadeného), ľudia
nielen že častejšie vytvárajú nové riešenia, ale tieto riešenia tiež
rýchlejšie a zároveň kvalitnejšie implementujú do praxe (Baer &
Frese, 2003).
A implementácia do praxe je zásadná.
Pretože nestačí, že nám dobrá veda zmenila perspektívu, s ktorou
nazeráme na svet, pokiaľ sa nezmenilo i to, ako sa vo svete
správame a čo ako spoločnosť robíme. O tom už ale bude hovoriť
viac nasledujúca kapitola.
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Zhrnutie bezpečia ako predpokladu bádania
Dobrá veda nevznikne len tak, bez pričinenia. Ak chceme dosiahnuť, aby boli vedci zaangažovaní, aby nemali strach hovoriť
o svojich myšlienkach pred kolegami z rôznych disciplín i verejnosťou, aby boli vo svojom zamestnaní spokojní a neodchádzali do zahraničia, aby vo svojej snahe nevyhoreli a predovšetkým, aby kreatívne vytvárali myšlienky s potenciálom prehlbovať, rozširovať či meniť našu perspektívu na svet, potrebujú
psychologické bezpečie.
A psychologické bezpečie vzniká v prostredí, v ktorom proaktívni
vedci zameraní na učenie majú nadriadeného, ktorý pre nich
modeluje bezpečné prostredie a posilňuje ich autonómiu, pocit
kompetentnosti a spolupatričnosti. Vedci sa v takýchto podmienkach navzájom podporujú a povzbudzujú v náročných situáciách, sú zomknutým kolektívom, v ktorom má každý svoju jasne vytýčenú úlohu a jedinečne prispieva k napĺňaniu spoločne
stanovených cieľov.

Kam ďalej?
Rozširujúci, prehlbujúci a zároveň veľmi prístupný pohľad na
riadenie ľudí napísaný v duchu tejto kapitoly (a dobrej vedy) ponúka kniha
Co je nového v managmentu Stanislava Hášu

≈ 52 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈
(2016), alebo v našom prostredí
Testament vedca Jozefa
Hvoreckého (2015). Tiež by som rád odporučil všetky (naozaj,
všetky) knihy z vydavateľstva
PeopleComm, ktoré radikálne
premieňajú stereotypy o tom, ako by sa mali ľudia riadiť (a učiť).
Ak dobrá veda rezonuje: tak tieto knihy ma poriadne nakopli.
Ak som vyššie položil otázku, či by sme nemali prepísať študijné
plány, mohlo by byť najjednoduchšie začať s tým, že by sme sa na
prijímacie konanie na vysokú školu pozreli z perspektívy prijímacieho konania do zamestnania (čo platí obzvlášť pri doktorandskom štúdiu). Málokedy si totiž kladieme otázky ako: Hodí sa
tento človek do nášho kolektívu? Čím môže prispieť? Ako nás
môže obohatiť? A čo môžeme ponúknuť my jemu?
Ale nielen to. Keď už vieme, že hľadáme ľudí, ktorí majú byť proaktívni a zameraní na učenie, môžeme ich podľa tohto kritéria
cielene vyberať a nepotrebujeme na to dokonca ani žiadne skúsenosti z HR. Kahneman (2012: 238-249) navrhuje jednoducho
zostaviť zopár otázok, ktoré by sa zameriavali na žiadané vlastnosti. Napríklad by sme sa mohli spýtať: Koľko odborných knižiek si sami od seba ročne prečítate? Zažili ste niekedy, že by vám
kniha kompletne zmenila pohľad na svet? Ako ste na to reagovali? Stalo sa vám niekedy, že ste v niečom kompletne pohoreli? Čo
ste si z toho odniesli? Je niečo, čo vás obzvlášť štve a čo by ste
chceli zmeniť? A ako?
Samozrejme, nájsť vhodných kandidátov nestačí, ak ich naše prostredie nebude podporovať, teda ak s nami nebudú v bezpečí.
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Preto by sme si mohli najprv zodpovedať niekoľko otázok: Na
stupnici od jedna do desať, na koľko mám pocit, že môžem vo
svojej práci slobodne vyjadrovať svoje myšlienky? Na stupnici od
jedna do desať, na koľko si myslím, že máme v práci vytvorené
podmienky na vzájomnú spoluprácu? Keď si spomeniem na posledný zážitok, kedy som sa v práci necítil či necítila príjemne,
mal som priestor o tom hovoriť? Ako sa ku mne zachoval môj
nadriadený? A kolektív? Ako sa ku mne postavili kolegovia, keď
som navrhoval či navrhovala zmenu zabehnutých postupov? Keď
som vyjadril nesúhlas? Keď som priniesla niečo nové? Riešenia
ponúka článok
Scientists must be taught to manage uverejnený v časopise Nature.
V dnešnej vede totiž nestačí byť vedcom. Musíme sa stať lídrom.
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Freud jednou navrhl, aby byla normalita
definována jako schopnost milovat a pracovat. Na základě zmíněného kritéria by
úvodní analýza pana Z. mohla být označena za úspěšnou. Když však Kohut naslouchal panu Z. o pět let později, ohromilo jej, že ve Freudově definici chyběl zásadní prvek: schopnost se z těchto věcí radovat a být na ně hrdý.10
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Vhľad je východisko nových riešení
Americký psychoanalytik Allen Wheelis prišiel v roku 1950
s prevratnou myšlienkou. Vo svojej eseji The Place of Action
in Personality Change spochybnil v tom čase zažitú predstavu, že na to, aby sa človek zmenil, stačí, aby pochopil, čo
sa s ním deje. Wheelis (1950) si uvedomil, že niektorí ľudia
síce získajú vhľad do svojich problémov, zažijú transformatívnu skúsenosť a ich vnímanie sveta sa rozšíri, prehĺbi či
premení – no na ich samotnom živote sa nič nezmení. Preto
pridal jeden podstatný aspekt. Potrebujeme nielen myslieť
inak, ale so zmenou v myslení zmeniť i naše správanie. A to
tak, aby naše nové správanie bolo konzistentné s našimi
novými myšlienkami.11
Dobrá veda tvorí nové, inovatívne poznatky, vďaka ktorým môžeme zažiť transformatívnu skúsenosť, ktorá prehĺbi, rozšíri, alebo premení spôsoby, ako nazeráme na svet.
Lenže to nestačí.
Dobrá veda síce poskytne príležitosť k zmene, túto zmenu však
musíme zaviesť do života my sami. Alebo nemusíme. Dobrá veda
nám v tomto prípade nepomôže, pretože dobrá veda nežije náš
život – to my.
Takže ak celá prvá časť tejto knihy poukazuje na to, že vedu robia
mysliace a cítiace ľudské bytosti, ktoré potrebujú bezpečie na to,
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aby mohli prinášať inovatívne myšlienky, ktoré zdvihnú spoločnosť zo stoličky a nakopnú ju k zmene, samé o sebe tieto znalosti
nič neznamenajú. Pretože pokiaľ nepríde niekto, kto začne
k vedcom pristupovať ako k mysliacim a cítiacim ľudským bytostiam, ktoré potrebujú bezpečie a tento niekto nezačne organizovať prácu spôsobom, ktorý by vedcom bezpečie poskytol, nič sa
nestane. Nič.
Každý, kto si prečíta prvú časť tejto knihy, bude vedieť, že veda
nie je mágia určená pre pár vyvolených, ale organizovaná činnosť
ľudí, ktorá podobne ako každá iná organizovaná činnosť ľudí, má
svoje značné limity. Počnúc vytváraním exkluzívnych klubov, do
ktorých ostatní nemajú prístup a ktoré navzájom nekomunikujú,
pokračujúc uzavretosťou pred verejnosťou, končiac strachom
z riskovania a inovácií. Lenže tak ako každá iná organizovaná
činnosť ľudí sa môže i veda zmeniť tak, aby plnila tie funkcie,
ktoré od nej požadujeme: stať sa dobrou.
Akurát... ono sa to nestane samé od seba.

Hľadá sa niekto, kto to už viac nevydrží
Allen Wheelis (1950) vo svojej eseji vysvetľuje, prečo sa človek
vlastne rozhodne niečo vo svojom živote zmeniť. Povedané
s istou mierou zjednodušenia: čím je človek nespokojnejší, tým
má väčšiu motiváciu niečo spraviť so zdrojom svojej nespokojnosti.12 Každý má túto hranicu posunutú niekde inde a platí, že
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každý sa s vlastnou nespokojnosťou vyrovnáva rôzne. Avšak každý človek sa raz môže ocitnúť v situácii, kedy to už nevydrží
a spraví niečo.
Vôbec pritom nezáleží na tom, čo konkrétne to bude.
Omnoho dôležitejšie je, že jeho aktivitu môžu vidieť ostatní ľudia. Pretože myšlienky iných ľudí vidieť nemôžeme. Ak sa po
prečítaní knihy pozeráme na svet inak, vieme to iba my. Ale naše
činy, zmenu v našom správaní, to, že sa pohneme ďalej, vidia všetci. A keď nás ostatní ľudia vidia konať, môže sa stať v zásade
jedna z dvoch vecí: buď ich to, čo robíme, inšpiruje, alebo to prehĺbi ich vlastnú nespokojnosť.
A čím sú ľudia inšpirovanejší alebo nespokojnejší, tým viac sú
motivovaní niečo zmeniť. Preto môže byť kontakt s dobrou vedou tak nepríjemný. Zrazu vždy, keď niekto príde na poradu neskôr a šéf na neho začne kričať, alebo keď sa budeme cítiť nepríjemne a nezostane nám nič iné ako zostať ticho sedieť, alebo keď
budeme mať pocit, že veci vôbec nedávajú zmysel a zostáva nám
iba bezmocnosť, pretože to ani nemáme komu povedať: tak
v tom momente budeme vedieť, že sa to dá robiť inak. Že existuje
alternatíva. Už to nie je bezvýchodisková situácia, už neplatí: tak
to proste je, zmier sa s tým. Mizéria je zrazu iba jednou
z možností. A nečinnosťou si ju volíme.
Dobrá veda inovuje, pridáva nové spôsoby, nové alternatívy. Keď
už o nich raz vieme, ale žijeme stále ako predtým, stojíme rozkročení nad čoraz viac sa rozširujúcou priepasťou. Myslíme inak,
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ale žijeme po starom. A nespokojnosť narastá.
Dobrá veda prehlbuje, rozširuje alebo transformuje perspektívu,
s ktorou nahliadame na seba alebo na svet. Sme to však iba my,
kto môže začať konať v súlade s našimi novými znalosťami.

Prečo je to dôležité?
A prečo kniha, ktorá sa má venovať slovenským filmárom, píše
o vede?! Odpoveď je v podstate jednoduchá: pretože cieľom tejto
časti bolo predstaviť spôsob rozmýšľania, ktorý sa dá uplatniť na
výskum akejkoľvek ľudskej činnosti, nech už pôsobí na prvý pohľad akokoľvek magicky či vzdialene.
V tejto časti to bola veda, v ďalších častiach to bude umenie.
V oboch prípadoch sa však stretávame so svetom živých, milujúcich, chybujúcich, zapaľujúcich a vyhorievajúcich ľudí, nie abstraktnými, neosobnými a verejnosti zapovedanými vežami zo
slonoviny (veda, umenie, sudoku, film...).
Cieľom nasledujúcich častí je preniknúť hlboko do rozmýšľania
slovenských filmárov, filmových kritikov, filmových teoretikov,
posudzovateľov filmových grantov, študentov filmu a do menšej
miery i filmových divákov. Táto časť nastolila smer – zamerala sa
na ľudí – a položila si pritom nasledujúcu otázku:
Čo títo ľudia potrebujú, aby mohli prosperovať?
Ako totiž ukážu výskumy v nasledujúcich častiach, komunita ľu≈ 59 ≈
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dí okolo slovenského filmu potrebuje omnoho viac, ako len bezpečie, čo sa najviac odzrkadľuje na situácii študentov filmu. Tým
bude preto venovaná posledná časť tejto knihy, ktorá navrhne
konkrétne intervencie do ich vzdelávacieho procesu.
Samozrejme, veda, nech odhalí čokoľvek a navrhne akúkoľvek alternatívu, je bez zavedenia do praxe iba písmenkami na papieri.
Vyššie citovaný výskum Jany Plichtovej (2013) ukázal, že názory
sa môžu stať tak pevnou súčasťou našej osobnosti, že ich budeme
obhajovať, aj keď objavíme ich monštruózne následky. Verím, že
túto chybu opakovať nebudeme.
Na druhej strane, ak táto kniha zarezonuje, aspoň sa dozvieme,
že sme na dobrej ceste.

Zhrnutie vhľadu, ktorý je východiskom riešení
Dobrá veda so sebou prináša transformatívnu skúsenosť, prehlbuje, rozširuje alebo mení náš pohľad na seba či na svet. Pokiaľ sa
však budeme pozerať na svet novými očami a zároveň budeme
žiť náš život po starom, bez toho, aby sme ho zmenili v súlade
s novými znalosťami, môžeme sa ľahko ocitnúť v špirále narastajúcej nespokojnosti. Táto nespokojnosť má však motivačnú funkciu: čím sa cítime nespokojnejšie, tým viac sme motivovaní niečo
spraviť. Niečo zmeniť. A tým motivovať iných.
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Kam ďalej?
Ak by ste sa chceli vydať cestou integrovania zistení z tejto knihy
do praxe, mohli by sa hodiť nástroje, ktoré popisujem vo svojom
článku
o práci s vnútornou motiváciou (Urban M., 2016a).
Záverom prvej časti chcem položiť iba jedinú otázku:
Čo by mohol byť ten úplne najmenší krok, ktorý by ste potrebovali
spraviť práve teraz?
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Poznámky k dobrej vede
1

Preto je napríklad v zahraničí dobrou praxou publikovať vedecké práce financované
z verejných zdrojov ako open access, teda dostupné bez ďalších poplatkov pre kohokoľvek (porovnaj napr. Miller et al., 2016). Osobný rozhovor s britským antropológom Danielom Millerom (Miller, Why the world needs anthropologists: humanise IT,
2016) sa pritom stal mojim hlavným inšpiračným zdrojom poskytnúť túto knihu bezplatne.
2

Dobrým príkladom vplyvu sociálnych podmienok na vedeckú prax je existencia
predátorských časopisov. Predátorské časopisy publikujú nekvalitné vedecké texty,
pretože je o to zo strany vedcov záujem: momentálne hodnotiace kritériá vedeckej
praxe sú založené na vysokom počte publikácií. Časopisy si za to účtujú vysoké poplatky, to však vedcom nevadí, pretože tieto poplatky hradia z verejných grantov, v
ktorých neexistuje motivácia šetriť. (Ako ma však upozornil recenzent tejto knihy,
predátorské časopisy môžu uverejňovať i kvalitné texty, ktoré iné časopisy odmietajú
napríklad preto, že sú invenčné, resp. narúšajú tradičný pohľad na danú disciplínu.)
3

Samozrejme za predpokladu, že jeho výskumná inštitúcia má dostatočné množstvo
finančných prostriedkov na zaplatenie prístupu do vedeckej databázy. Preto vznikajú
rôzne „pirátske“ stránky ako sci-hub či libgen, ktoré umožňujú – nelegálny – prístup
do databáz i vedcom z chudobnejších krajín sveta.
4

Dialóg je možný iba v situácii, kedy obe strany rozumejú navzájom pojmom, ktoré
používajú, čo neplatí iba pre vedu, ale i umenie. Existenciálna skúsenosť s umeleckým
dielom môže predstavovať východisko dialógu, ktoré je pre obe strany spoločné
a preto zrozumiteľné (Motal, 2016; 2017).
5

Respondent má pseudonym, citát pozri Pugh, Bergstrom, & Spencer (2017: 19).

6

Koncepcia transformatívnej skúsenosti [transformative experience] Kevina J. Pugha
(2011) vychádza z koncepcie skúsenosti [an experience] Johna Deweyho (1934/2009),
je však aplikovateľná na výskumné overovanie, v súčasnosti predovšetkým
v školskom prostredí (Heddy et al., 2016).
7

Okrem kníh, filmov a vedeckých poznatkov, platí to isté i na ľudí, resp. niektoré
konkrétne prejavy ich správania. Ak v nás niekto niečím vyvoláva príliš mnoho emócií, mohlo by stáť za to, s čím zakoreneným v nás rezonuje (pre pozri viac Stone &
Stone, 2016 alebo Urban M., 2016g).
8

Interdisciplinárny pohľad by mohol byť prospešný i pre psychológov naprieč svojimi
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vlastnými disciplínami. Napríklad v rámci organizačnej psychológie existuje niekoľko
súperiacich teórií, ktoré ponúkajú navzájom veľmi podobné závery (porovnaj napr.
Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pezeshkan, & Vracheva, 2016 a Nahrgang, Morgeson, &
Hofmann, 2011; tiež kritickú štúdiu Saks & Gruman, 2014), nehovoriac o psychológii
školskej, ktorá síce používa odlišnú terminológiu (napr. agencia oproti autonómii), no
jej pohľad na úspešné pôsobenie žiaka v dobrej škole je totožný s pohľadom na
úspešné pôsobenie zamestnanca v dobrej organizácii (porovnaj napr. Urban K., 2017;
Winne & Nesbit, 2010).
9

Psychosomatické ochorenia spojené so stresom či všeobecnou nespokojnosťou nie
sú predmetom tejto knihy, rozhodne však odporúčam knihu Jana Poněšického (2014)
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky.
10

Citát pozri Mitchell & Black (1999: 180).

11

Je to mierne zložitejšie. Pôvodnou psychoanalytickou doktrínou, voči ktorej sa
Wheelis (1950) vyhranil, bolo získať vhľad a prepracovať sa cez vytesnený materiál.
Vhľad znamená náhle pochopenie vytesneného materiálu, napríklad ranej traumy,
ktorá stále ovplyvňuje naše prežívanie v dospelosti, o jej vplyve na náš súčasný život
však nevieme (je vytesnená v nevedomí). Spracovanie vytesneného materiálu je však
náročnejší proces, pretože si vyžaduje vytesnenému materiálu vedome čeliť
a prekonať ho. Podľa Wheelisa (1950) však ani to nestačí: potrebné je zmeniť celé naše správanie, spôsob, akým žijeme náš život. Začať náš život žiť tak, ako keby tam
žiadna trauma nebola – a to je skutočne neľahká úloha – nech sa na to pozeráme
z hľadiska akejkoľvek terapeutickej školy. Dodávam však, že hoci neľahká, zďaleka nie
nemožná. Viac o práci s vhľadom píšem v článku
Psychoterapeutický „vhľad“
ako nástroj koučingu (Urban M., 2016e) a ako konkrétny príklad uvádzam prácu
s vyhorením v článku
Burnout a koučing: čo je syndróm vyhorenia a ako ho
(komplexne) riešiť (Urban M., 2016b).
12

Povedané bez zjednodušenia, Wheelis (1950) považuje konanie za adaptačnú
schopnosť. Vychádza pritom z premisy, že človek má v každom prostredí dve možnosti: buď sa sám prispôsobí prostrediu alebo si prostredie prispôsobí samému sebe
(Piaget & Cook, 1946/1952). Platí pritom, že človek, ktorý má vo svojom prostredí
uspokojené svoje potreby, nemá dôvod zmeniť svoje správanie, keďže mu jeho správanie uspokojuje jeho potreby. Touto potrebou však nemusia byť iba veci vnímané
ako príjemné – z rôznych príčin môže mať človek napríklad potrebu trestať sa, byť
v depresii, trpieť a pod. – a preto môže byť jeho požiadavkou na prostredie práve spôsobovanie utrpenia a i.
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II.
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Slovenská kinematografia (a aj celá filmová scéna) je roky decentne a 100%ne v období 1000%-ného úpadku.

kritika filmu Immortalitas
29. februára 2012
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SLOVENSKÝ FILM UŽ ŽIJE
Do februára 2012 sa vo filmových kritikách písalo predovšetkým o tom, ako je to s našou kinematografiou beznádejné, slovenský film je v úpadku, mŕtvy, prípadne vôbec
neexistuje. Keď sa však zahľadíme na počet slovenských
filmov v našich kinách13 – a od roku 2007 na jeho razantný
rast14 – uvedomíme si, že tu niečo nehrá.
17
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Obrázok 1 Počet slovenských filmov v kinodistribúcii podľa rokov

Nehľadajme v tom však zámer.
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Sociálny psychológ Serge Moscovici (2007) podobné situácie popisuje efektom vĺn, ktoré vyvoláva kameň hodený do vody.
V spoločnosti sa niečo stane: ale spoločnosti chvíľu trvá, kým si to
uvedomí. Čím menej sa nás to niečo dotýka, tým dlhšie nám trvá,
kým si to všimneme. A slovenskej komunite okolo filmu trvalo
päť rokov, kým si uvedomila, že slovenská kinematografia produkuje čoraz viac a viac filmov.
A o tom bude pojednávať táto kapitola. Roky 2012 a 2013 boli pre
rozprávanie o slovenskom filme kľúčové. Zatiaľ čo na začiatku
roku 2012 sme si ešte rozprávali príbeh o tom, ako je slovenský
film v úpadku, počas roku 2012 sa tento príbeh zmenil. Začali sme
hovoriť o tom, ako sa slovenský film pomaly, ale s istotou, prebúdza. A v roku 2013 sme tento príbeh transformovali úplne: slovenský film sa prebudil. Slovenský film žije.
Začnime však tým, že sa pozrieme na to, prečo je to dôležité.

Príbehy ako neviditeľné pozadie toho, čo prežívame
Spomínate si na príbeh Petra Szczepanika (2004) o novej filmovej
histórii? Bežne si to neuvedomujeme, no i vedecké texty obsahujú príbehy, zápletky, hlavných hrdinov a antihrdinov. Tieto príbehy môžu byť napínavé a strhujúce, znepokojujúce či tajomné,
môžu tvoriť mýty a rovnako môžu mýty boriť. Môžu niesť dokonca znaky rôznych žánrov: detektívky, thrilleru, apokryfu...
dobrý vedecký text podobne ako dobrý román vedie našu pozor≈ 67 ≈
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nosť od jedného bodu k druhému, iba postupne odhaľuje nové
informácie, rozvíja ich, navzájom ich prepája a udržuje pritom
našu pozornosť v napätí neustálym prísunom nových zistení
(Veyne, 2010; White, 2011).
Príbehy však získavajú na dôležitosti až v momente, keď sa
s nimi identifikuje dostatočne veľká skupina ľudí, ktorá podľa
týchto príbehov začne konať. Skrátka, keď sa príbeh emancipuje
zo stránok vedeckého časopisu, učebnice dejepisu alebo internetovej stránky a dostane sa medzi ľudí, ktorí ho príjmu za svoj.
Veľmi dôležité (alebo lepšie povedané: obľúbené) sú napríklad
príbehy zrodu, teda začiatku, predovšetkým rôznych historických
udalostí (van Alphen & Carretero, 2015). Na Slovensku máme napríklad rozsiahly príbeh o zrode našej republiky, ktorý siaha až
do siedmeho storočia a nesie si so sebou mnoho prvkov kvalitnej
drámy: zradu, napätie, utlačovanie, nádej, povstanie, vytúženú
slobodu i rozčarovanie (Plichtová, Lášticová, & Petrjánošová,
2009).
Mnoho vedcov sa v súčasnosti venuje skúmaniu toho, ako napríklad školské učebnice vytvárajú príbehy (Sakki, 2014), ktoré preberáme a ktoré následne predurčujú, ako sa správame k iným ľuďom, k iným sociálnym skupinám, iným národom a národnostiam, ale najmä sami k sebe (Glaveanu & Yamamoto, 2012;
Jovchelovitch, 2012; Liu & Hilton, 2005). Aké vysoké máme ašpirácie, či sme už teraz rovnocenní partneri alebo musíme o svoje
miesto pod slnkom ešte len bojovať, do akého postavenia a rolí sa
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štylizujeme. Spomeňme si opäť na študentov z výskumu Jany
Plichtovej (2013), ktorí sa riadili heslom ak nie si s nami, si proti
nám.
Príbeh sa tak stáva akýmsi neviditeľným pozadím, prizmou, perspektívou, ktorou nahliadame na svet okolo seba, a podľa ktorej
žijeme svoje životy. A toto sa stalo tiež komunite ľudí okolo slovenského filmu: v roku 2012 sme začali písať príbeh zrodu slovenskej kinematografie. Príbeh, ktorý dodnes predurčuje, ako pristupujeme k jednotlivým filmom v našich kinách a aké postoje zaujímame k ich tvorcom.15

19.01.2012

01.03.2012

12.04.2012

Muži revolúcie

Immortalitas

Zlo

Obrázok 2 Immortalitas: slovenský film je v úpadku naposledy

Slovenský film je v úpadku
Slovenský film je v úpadku. Slovenský film je mŕtvy. Prvá fáza
príbehu o slovenskom filme rozohráva svoju zápletku ako neľútostný boj medzi dvoma hlavnými postavami: kladným a záporným hrdinom.
Za záporného hrdinu je považované samotné Slovensko, slovenská filmová scéna, ktorá je 100%-ne v období 1000%-ného úpad-
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ku, prostredie, ktoré skrátka nežičí domácej tvorbe. Juraj Kovalčík (2012) vo svojej kritike napríklad píše:
Bolo by fajn mať hneď k dispozícii aj prostriedky na realizáciu vašej
predstavy. Ale vieme, ako ľahko sa zháňajú peniaze na filmy.

Prvá fáza príbehu slovenského filmu preto nastoľuje obraz veľmi
zlej situácie v slovenskej kinematografii: samotné prostredie sa
stáva antihrdinom. Ako protipól k zlým podmienkam príbeh stavia postavu režiséra, ktorý reprezentuje výhradne kladné vlastnosti, ako sú silná vôľa či odhodlanie. Režisér sa v tejto fáze príbehu musí vyrovnávať s nepriaznivou situáciou a dostať svoj film
do kín napriek množstvu prekážok.
Keď sa do našich kín dostane slovenský film, tak je to v podstate
vždy taký menší zázrak. Cesta mladého režiséra, ktorý sa snaží pretlačiť so svojim výtvorom do širšej distribúcie, je vždy tŕnistá
a namáhavá (Butko, 2012).

Už v tomto bode si môžeme všimnúť, že hlavným hrdinom nášho
rozprávania je režisér – nie scenárista, producent, štáb, tím ľudí –
ani samotný film ako jedinečný umelecký artefakt. Ale odložme
si túto informáciu na neskôr a skúsme si položiť nasledujúcu
otázku:
Ako príbeh o neprajnom prostredí a cieľavedomom režisérovi
ovplyvňuje naše vnímanie slovenského filmu?
Jednoducho tak, že zmierňuje našu prísnosť voči kvalite filmu.
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Kritik je postavený do roly človeka, ktorý chce slovenskému filmu
pomôcť a preto mu nebude ešte viac ubližovať príliš prísnym
hodnotením.
Ale aj s najmenšou dušičkou a veľkým srdcom vzdávam režisérovi
poklonu a obdiv, že aj v tak zlej situácii a dobe, aká na Slovensku
vládne (a v kinematografii samostatne), dokázal spojiť aspoň aké také sily (Immortalitas, 2012).

Texty mŕtveho slovenského filmu sa preto vyznačujú dvoma základnými znakmi: sú zhovievavé a mentorské.
Avšak táto situácia sa má už čoskoro zmeniť. Šesť týždňov po
uvedení Immortalitas do kín má premiéru film Zlo. No dokonca
už tu môžeme vysledovať akýsi zárodok druhej fázy, postupného
prebúdzania slovenského filmu, keď Ivan Butko (2012) opatrne
hovorí o začiatkoch:
Treba si však uvedomiť, že všetko je v plienkach a začiatky sú ťažké.

Príbeh mŕtveho slovenského filmu sa tu a tam objavuje v textoch
i neskôr: presne podľa pravidla kameňa hodeného do vody. Zatiaľ
čo magazíny, ktoré sa snažili reflektovať vždy aktuálny stav kinematografie (ako boli napríklad film.sk alebo Kinečko), už
rozprávali príbeh o prebúdzajúcom sa slovenskom filme, rôzne
blogy či lifestyleové stránky sa stále držali prvej fázy. Tento posun bol viditeľný i neskôr – zatiaľ čo v centre diania sa už hovorilo o filme plne prebudenom – na periférii sa film začal iba pomaly
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prebúdzať, prípadne bol ešte stále mŕtvy.
Vznikal tak dobre viditeľný kontrast: niektoré texty boli zhovievavé a mierne, zatiaľ čo iné zas prísne a nekompromisné.

Slovenský film sa prebúdza
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eŠteBák
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Tigre v
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____

Zvonky
šťastia

Až do
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Obrázok 3 Zlo a Až do mesta Aš ako dva začiatky prebúdzania slovenského filmu

Film Zlo sa stáva prelomovým okamihom v rozprávaní
o slovenskom filme, pričom najlepšie to ilustruje text Jaroslava
Procházku (2012) s emblematickým názvom: ZLOm (?). Píše:
Zlo by mohlo byť dôstojnou ouvertúrou k slovenskej novej komerčnej žánrovej vlne (Procházka, 2012).

Premieňa sa rétorika textov, film je zasadený do značne optimistickejšieho, no zároveň i prísnejšieho kontextu. Napriek tomu si
však môžeme všimnúť, že sa stále pohybujeme „iba“ na rovine
komerčného filmu, čo je pre kritickú obec nedostačujúce. Na jed-
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nej strane sa teda slovenský film prebúdza:
Ako prvý istejší krok smerom k plnohodnotnej žánrovej tvorbe, Zlo
obstálo a slovenskému divákovi odkazuje, aby bol ešte pár rokov
zhovievavý, lebo je veľmi možné, že sa kvalitnej zábavy nakoniec
dočká (Sigmund, 2012).

Na strane druhej sa však základným problémom stáva fakt, že toto prebúdzanie je spojené výhradne iba so zábavou. A ako o tom
budeme hovoriť ďalej, komerčný film je v našom prostredí asociovaný predovšetkým s nedostatkom originality:
Bebjakove Zlo nepracuje s pojmami ako originalita alebo inovatívnosť, drží sa hlavne zabehnutých postupov (Zlo, 2012).

Alebo ešte ráznejšie:
Autor sa ani len nenamáhal prísť s niečím originálnym. Vzal premisu dokumentárne pôsobiacej miestami aj samoúčelne vulgárnej reality show a vyplnil ju obrazmi „odkukanými“ z tradičných hororových vzorov typu Záhada Blair Witch, Kruh alebo REC (Procházka, 2012).

Film Zlo teda spôsobil v rozprávaní o slovenskom filme prelom,
avšak prelom, na ktorý sa ihneď zabudne. Slovenský film sa začal
prebúdzať: a následne opäť zomrel.
Nasledujúcich päť mesiacov a šesť do kín uvedených celovečerných filmov bola slovenská kinematografia stále mŕtva. A to až
do momentu, keď do distribúcie v septembri 2012 vstupuje film
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Až do mesta Aš. Ten je vnímaný ako „umelecky ambicióznejší
projekt“ (Smejkal, 2012a), „artový film“ a „prínos pre slovenskú
kinematografiu“ (Sotáková, 2012). Predovšetkým je však označený za „posla samých dobrých kinematografických správ“ v článku
Rok sociálnych drám Márie Ferenčuhovej (2012b).
Tento text sa následne stáva veľmi dôležitou výhybkou, ktorá
spojí prebúdzanie slovenskej kinematografie so žánrom sociálnej
drámy. Kritička v ňom píše:
Slovenský film sa po prvýkrát od roku 1989 začína žánrovo
i tematicky diferencovať, a zároveň sa tu vytvára silná platforma
práve v oblasti sociálnej drámy. V roku 2012 už boli v kinách slušne
zastúpené viaceré žánre: mali sme tu pozerateľný gejský film, pozerateľný horor i pozerateľnú letnú komédiu. Napriek tomu si myslím,
že rok 2012 (resp. prelom rokov 2012 a 2013) bude patriť v prvom rade kvalitným sociálnym drámam na pomedzí dokumentu a fikcie
[...]. Iveta Grófová s filmom Až do mesta Aš je ich dôstojným predskokanom. A nielen to. Vlastne je poslom samých dobrých kinematografických správ (Ferenčuhová, 2012b).

Všimnime si, že štýl textov pri filmoch Zlo i Až do mesta Aš je
prakticky identický: oba filmy sa vítajú ako obroda našej kinematografie, texty sú optimistické, antihrdina v podobe neprajného
prostredia absentuje, hodnotenie je prísne. Rozdiel je iba
v prisudzovanej umeleckej kvalite: Zlo bola zábava, Až do mesta
Aš je artový film.
S filmom Až do mesta Aš sa tiež objavuje nový fenomén. Prebú-
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dzanie slovenskej kinematografie sa začína spájať s uvedením
slovenských filmov na zahraničných festivaloch. Zahraničné filmové festivaly sa stávajú akýmsi garantom kvality slovenského
filmu: externou autoritou, na ktorú sa môžeme podľa potreby
odvolať. Poznámka o uvedení či výhre na festivaloch sa potom
často objavuje priamo už v perexe kritík, akoby muselo byť čitateľovi vopred jasné, že depresívny stav mŕtveho filmu je definitívne
za nami.
[K]eď tento film vedia oceniť aj pozvaním na zahraničné festivaly,
mali by sme to vedieť oceniť i my doma (Sotáková, 2012).

V tejto podobe sa rozprávanie o prebúdzajúcej sa kinematografii
začína objavovať prakticky pri každom ďalšom filme.
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Obrázok 4 Upevňovanie rozprávania o prebúdzajúcom sa slovenskom filme

Rozprávanie o prebúdzajúcom sa slovenskom filme sa postupne
upevňovalo, pričom premenou prešla tiež jedna z jeho hlavných
postáv. Neprajné prostredie mŕtveho filmu sa teraz transformovalo na prostredie konkurenčné: a konkurenčné prostredie začalo
kritikom slúžiť ako odôvodnenie, prečo k filmom musia pristupovať prísnejšie. Napríklad o filme Miluj ma alebo odíď sa píše:
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Zaujímavý kontrast. Avšak v slovenskom filme z poslednej doby nie
je ničím neobvyklý. Teda cieľ splnený zhruba na polovinu, čo je v
súčasnej konkurenčnej dobe málo (Miluj ma alebo odíď, 2013).

Napokon, štyri mesiace a štyri filmy po premiére Až do mesta Aš
prichádza do kín film Ďakujem, dobre, ktorý bol vnímaný ako
vyvrcholenie príbehu o prebúdzajúcej sa kinematografii.
31.01.2013
Ďakujem,
dobre

28.02.2013

28.02.2013

Attonitas

Nový život

21.03.2013
Môj pes
Killer

Obrázok 5 Ďakujem, dobre: slovenský film je už takmer prebudený

Všimnime si napríklad pozitívny tón, s ktorým sa hovorí
o slovenskom filme:
Domáci film registruje samé dobré správy. Začiatkom roka máme za
sebou niekoľko premiér, víťazstvo slovenskej filmárky na rotterdamskom festivale a teraz je v našich kinách ďalšia udalosť
(Krekovič, 2013).

Pre samotný príbeh slovenského filmu je však najdôležitejšia až
kritika Kataríny Mišíkovej (2013b), v ktorej píše:
Rok 2013 by mohol aj tých najväčších pesimistov presvedčiť, že za
uplynulé dva roky na Slovensku nevzniklo len zopár osamotených
„pozerateľných“ hraných snímok, ale naozaj sa ohlásila nová generácia filmárov. Ak však doteraz kontinuitu naznačoval len pomerne
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vágny trend spájania fiction a non-fiction postupov, dva nové filmy
Ďakujem, dobre a Zázrak [...] už dávajú aktuálnej profilácii slovenského hraného filmu celkom zreteľné kontúry. Určuje ich žánrová orientácia na sociálnu drámu a autorská participácia Mareka
Leščáka, najvýraznejšej postavy súčasnej slovenskej scenáristiky.

Ak teda Mária Ferenčuhová (2012b) spojila prebudenie slovenského filmu so sociálnou drámou, Katarína Mišíková (2013b) tento príbeh prvýkrát ucelene sformulovala do podoby, ktorú sme
ako komunita nekriticky prijali. Nepristupovali sme k nej ako
k príbehu, ktorého pôvod sa dá vysledovať ku konkrétnym ľuďom: ale ako k realite samotnej.16
Stačí si pritom uvedomiť, že v rokoch 2011 a 2012 vzniklo celkom
22 filmov, pričom 7 z nich bolo uvedených ako dokumentárne
a 15 ako hrané. Problém je v tom, že z 15 hraných filmov boli iba
3, ktoré sa vyznačovali spájaním fiction a non-fiction postupov.17
Preto je iba veľmi náročné odôvodniť tvrdenie, že hraný film sa
profiluje smerom k sociálnej dráme, keďže väčšina – 80% – filmov so sociálnou drámou nemala nič spoločné.18
Na tomto mieste si preto musíme uvedomiť, že príbeh
o prebúdzajúcom sa slovenskom filme omnoho viac reflektuje
vkus filmových kritikov a teoretikov, ako stav slovenskej kinematografie, ktorá sa podľa narastajúceho počtu filmov prebúdzala
už od roku 2007. Komerčné filmy však (ako máme možnosť vidieť na príklade filmu Zlo) nedokázali do príbehu zasiahnuť – to
dokázali až filmy vnímané ako umelecké – filmy, ktorých ume-
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lecká kvalita bola zároveň potvrdená externou autoritou vo forme
medzinárodných filmových festivalov.
Pomyselnú bodku za fázou prebúdzajúceho sa slovenského filmu
dáva text Jany Dudkovej (2013) Hibernákulum a jeho víťazné
prekonanie – alebo ako slovenský film znova z mŕtvych vstáva, ktorý vychádza 8. marca 2013 a presne popisuje aktuálny stav
príbehu, ktorý sme v tomto čase považovali za skutočnosť.
O dva týždne neskôr do kín vstupuje film Môj pes Killer, ktorý
má za následok prechod do ďalšej fázy.

Slovenský film sa prebudil
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Obrázok 6 Slovenský film sa prebudil (Môj pes Killer) a rozišiel so sociálnou drámou
(Zázrak a Kandidát)

Môj pes Killer vyvolal vlnu nadšenia a do budúcnosti spôsobil,
že sa každý nový slovenský film stal akýmsi dôkazom či doslova
prejavom životaschopnosti našej kinematografie.
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Sme svedkami vyspelého, moderného a nepokrytecky „nášho“ filmu.
[...] Killer je filmom, aké potrebujeme (Ondrášková, 2013).

Slovenský film s premiérou Môjho psa Killera pokračuje v nastolenom trende a splýva so sociálnou drámou: prebudený slovenský film je na svojom počiatku výhradne príbehom silnej slovenskej sociálnej drámy. To je podporené výhrou
prestížnej ceny pre prvé a druhé filmy mladých režisérov z progresívneho festivalu v Rotterdame. Vyvolala tým [režisérka] nielen domácu kultúrnu senzáciu (veď ide o prvé víťazstvo na MFF Rotterdam pre slovenskú kinematografiu), ale aj potvrdila smerovanie slovenského filmu ako (doslova) „stredoeurópskeho tigra“ [...]. Nazdávam sa však, že skutočná hodnota filmu netkvie v áčkovom ocenení,
ale v kvalitách, aké prináša trendu, do ktorého sa zapája. Na Slovensku totiž momentálne sledujeme možno nie celkom zdravý, pre teoretika a kritika však inšpiratívny jav, keď sa sociálne ladený autorský
film stáva hlavným prúdom kinematografie (Mišíková, 2013d).

Tento príbeh sa objavuje v 7 z 8 publikovaných kritík k filmu.
Predstavte si slovenský celovečerný hraný film, ktorý znesie porovnanie so súčasnou európskou špičkou. Nie, nie je to chiméra – je tu
Môj pes Killer, víťaz rotterdamského festivalu. V posledných mesiacoch sa lokálne hranice podarilo úspešne prekonať aj snímkam
Až do mesta Aš a Ďakujem, dobre. Autentickosť bolo to slovo,
ktoré sa s nimi jedným dychom skloňovalo – pri diele Miry Fornay
to nie je inak. Zdá sa, že trend zmiešavania fikčného a dokumentárneho sa trvalo usadil aj v slovenskej kinematografii (Bosáková, 2013).
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Lenže potom – presne o šesť mesiacov a štyri filmy neskôr – nastane v príbehu prebudenej slovenskej kinematografie zvrat. Dlho očakávaná sociálna dráma Zázrak kritikov sklame. Film je porovnávaný s inými slovenskými sociálnymi drámami a zlyháva,
poetika sociálnej drámy stráca svoju schopnosť ozvláštňovať, nie
je považovaná za dostatočne originálnu, skrátka, prestáva byť zaujímavá.
Lehotský si teda namiesto budovania vlastného štýlu zvolil osvedčenú formu (sociálnu drámu), ktorá už dlhé roky zaberá na „festivalových divákov“. Lenže na to aby z tohto stále početnejšieho zástupu naturalistických filmov nejaký mohol vyniknúť, potrebuje film
na jednej strane určitú špecifickosť, charakteristickú pre krajinu, v
ktorej vznikol, a na strane druhej musí byť dokonalo natočený
(Škamla, 2013).

Alebo:
Zázrak na prvý pohľad pracuje s jednoduchou matematikou – silná
sociálna dráma okorenená drastickými scénami, prístup hlásiaci sa k
uznávanej vlne európskych realistov… možno by bolo ľahké povedať, že ide o „ďalší“ slovenský ťah na festivalovú bránu, bez univerzálneho diváckeho potenciálu (Fajnerová, 2013).

V istom zmysle preto nastali ideálne podmienky na to, aby sa stalo to, čo sa napokon stalo. Jeden mesiac a jeden film po Zázraku
– v októbri 2013 – do kín prichádza film Kandidát. A príbeh prebudeného slovenského filmu sa rozišiel so sociálnou drámou: a integroval do seba komerčný film.
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Nie tak dávno (a nie celkom neopodstatnene) sa vravelo, že slovenský hraný film je mŕtvy. Po silnej sérii sociálnych drám však bolo
treba nájsť novú mantru do diskusií o domácej kinematografii. Takže sa začalo hovoriť, že mŕtvy je divák slovenských filmov, pretože
sa tu nerobia normálne žánre, ale len elitárske a depresívne artovky
a ak sa tu aj náhodou urodí nejaká pozerateľná žánrovka, nevieme
ju spropagovať. Kandidát toto klišé vyvrátil po všetkých stránkach
(Mišíková, 2013a).

Žánrový film zo slovenských kín nevymizol ani v čase dominantného postavenia sociálnej drámy, no žánrové filmy Miluj ma
alebo odíď, Attonitas i Intrigy, rovnako ako žiadny z dokumentárnych filmov, skrátka neboli zahrnuté do príbehu slovenského filmu.
Prebudená kinematografia tak zabudla na to, že svoje prebúdzanie začala s komerčným Zlom a komerčný film sa do nej teraz
musel nanovo začleniť. Všimnime si preto, že filmy, ktoré boli
v čase svojho uvedenia popisované extrémne pozitívne (Až do
mesta Aš, Ďakujem, dobre či Môj pes Killer) sa v tejto fáze
označujú za elitárske a depresívne artovky.
Stav príbehu skrátka dospel do bodu, v ktorom potreboval niečo
odlišné. Koncom roka 2013 teda prebudený slovenský film získal
schopnosť zahrnúť do seba popri sociálnej dráme i komerčnú kinematografiu.
Rok 2014 do kín nepriniesol žiadny komerčný film, ktorý by bol
vnímaný ako komerčný a zároveň kvalitný: jediný film vnímaný
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ako komerčný bola Láska na vlásku (október 2014), ktorá ale
u kritikov prepadla. Nemožno preto povedať, ako to bolo v roku
2014 s komerčným filmom a našim príbehom.
Rozhodne však pokračoval nastolený trend emancipácie prebudeného slovenského filmu od sociálnej drámy. Kritiky k filmom
Slovensko 2.0 (apríl 2014) a Deti (september 2014) síce ešte stále
považovali za potrebné vrátiť sa ku kategórii sociálnej drámy,
chýbala im však energickosť a vitalita, s ktorou sa k sociálnym
drámam pristupovalo predošlé dva roky. Sociálna dráma skrátka
prestala byť dôležitá. Kritizuje sa pre opakovanie motívov, originalita vyprchala, jej schopnosť písať príbeh je vyčerpaná.
Ak sme na predošlých riadkoch hovorili o Leščákovej tvorbe, je zaujímavé, ako sa motívy, či dokonca konkrétne obrazy z jeho predchádzajúcich filmov dostali aj do Detí. Napríklad spomínaný Maratónec pripomenie Cigána, posledná poviedka prostredím domova dôchodcov a maďarskými hercami Ďakujem, dobre, obraz plávajúcej
Évy Bandorovej zasa plagát Zázraku. To môže byť prípadným mínusom filmu a vodou na mlyn divákom a kritikom otráveným zo
„sociálnych drám“ (Zákuťanský, 2014).

Rokom 2014 končí mnou realizovaný výskum. Čo sa dialo s príbehom prebudeného slovenského filmu potom, je preto otvorené
ďalšiemu skúmaniu. Sme prísni, pretože máme veľa slovenských
filmov? Ako je to s komerčnou kinematografiou? Aké miesto
v príbehu o slovenskom filme má umenie? Stále potrebujeme
medzinárodné filmové festivaly, aby potvrdzovali vitalitu sloven-
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ského filmu? Sme ešte stredoeurópskym tigrom? Alebo sa stávame štandardnou kinematografiou?
Skrátka: kto sme? A čo je slovenský film?
Otázky, ktoré bude adresovať ďalšia časť knihy.

Zhrnutie filmu, o ktorom rozprávame príbehy
V roku 2007 začal rásť počet slovenských celovečerných filmov
v našich kinách, príbeh o mŕtvom slovenskom filme sa však začal
premieňať až v roku 2012. Prvým prelomom bol film Zlo, ako komerčný film však nedokázal transformovať príbeh celej slovenskej kinematografie: to dokázal až artový film Až do mesta Aš,
s ktorým sa začal písať príbeh o prebúdzajúcom sa slovenskom
filme. Kritici začali byť voči našim filmom prísnejší – keďže už
podľa nich existovala konkurencia, nemuseli filmom pomáhať
svojim miernym prístupom – a začali prebúdzanie našej kinematografie spájať s uvádzaním filmov na medzinárodných filmových
festivaloch a so žánrom sociálnej drámy. Spojenie so sociálnou
drámou však trvá iba jeden rok. Hoci Môj pes Killer a jeho výhra
v Rotterdame umožní úplné prebudenie slovenského filmu,
s príchodom Zázraku do kín v septembri 2013 je už poetika sociálnej drámy vnímaná ako vyčerpaná. Komerčný film Kandidát
preto prichádza do kín v ideálnych podmienkach a darí sa mu to,
čo sa nepodarilo žiadnemu inému filmu pred ním: integrovať
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komerčný film do príbehu o slovenskej kinematografii.

Kam ďalej?
Seth Stephens-Davidowitz (2017) vo svojej knihe
Everybody
lies veľmi dôrazne upozorňuje na to, že naše tvrdenia sú vždy výrazne ovplyvnené našim vnímaním sveta okolo nás. Keď teda hovoríme o svete, vypovedáme skôr o našom vnímaní tohto sveta.
O našich predstavách, o tom, aký by sme chceli, aby bol, o tom,
čo nás na ňom zaujíma, a to, čo nás nezaujíma – alebo to, čo sa
nám nepáči – to ignorujeme.
Naše výpovede o svete sú teda skreslené a mali by byť vždy konfrontované s čo najväčším množstvom dostupných dát: našou
zodpovednosťou ako vedcov preto nie je hovoriť to, čo si myslíme, že je skutočnosťou, ale výhradne iba to, čo sme zistili prostredníctvom výskumu.

≈ 84 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

Poznámky k nášmu už živému filmu
13

Pre účely tejto knihy budem považovať za slovenský každý dlhometrážny film uvedený do bežnej kinodistribúcie (nie teda filmy uvedené iba v televízii alebo iba na
filmových festivaloch), bez ohľadu na druh či žáner (dokumentárny, hraný, žánrový,
autorský etc.), v ktorom má buď výhradný alebo majoritný podiel slovenská strana.
14

Údaje o počtoch filmov boli získané a overené z troch rôznych databáz (Filmy, 2017;
Plán premiér, 2017; Žebříčky, 2017).
15

Zistenia v tejto kapitole pochádzajú z tematickej analýzy 265 filmových kritík publikovaných v laických a odborných filmových magazínoch a to ako v tlači tak na internete v rokoch 2012 – 2014 (išlo o všetky publikované filmové kritiky v tomto období
na Slovensku), ktorú som popísal vo svojej dizertačnej práci (Urban M., 2016f: 38-143).
16

V danom čase som nebol výnimkou, zrealizovaný výskum ma však usvedčil z omylu
a umožnil mi nahliadať na dianie v slovenskej kinematografii odlišne.
17

A to Cigán, Dom a Až do mesta Aš. Platí pritom, že o spájaní fiction a non-fiction
postupov vo filme Cigán by sa dalo polemizovať: pre toto miesto však táto polemika
nie je podstatná.
18

V roku 2013 napríklad vzniklo 14 filmov. 5 bolo uvedených ako dokumentárne filmy,
9 ako hrané: z nich boli 3 vnímané ako sociálne drámy (Ďakujem, dobre, Môj pes
Killer a Zázrak). Ostatné hrané filmy boli v tejto fáze príbehu zamlčané.
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Keď idem do kina na hollywoodsky film,
mám pocit, že to bude trapas, keď ma
uvidí dakto z VŠMU.19

študent VŠMU
február 2015
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ČO JE SLOVENSKÝ FILM
Od konca roku 2013 sme žili príbehom prebudeného slovenského filmu, ktorý sa bez problémov spájal s komerčnou kinematografiou. Prečo by mal byť potom ešte o rok
a pol neskôr trapas zájsť do kina na hollywoodsky film? Ako
sa ukáže v tejto časti knihy, príbehy samy o sebe nie sú
všetkým: pretože príbehy nemôžu fungovať bez svojich
hlavných hrdinov. A slovenský film je v prípade našich filmových tvorcov, kritikov či študentov, iba jedným z nich.
Skúsme sa teda bližšie pozrieť na fenomény, okolo ktorých
príbehy vytvárame. Realita, originalita, komercia, televízia... každý z týchto fenoménov má svoje špecifické miesto
v našom vnímaní i inštitucionálnej podpore slovenského
filmu.
Skúsme teraz tieto fenomény nazvať sociálnymi reprezentáciami.
Sociálna reprezentácia je predstava spoločná pre skupinu ľudí
o tom, ako niečo vyzerá a ako to vyzerať má. Napríklad aká je
úloha ženy a muža (v domácnosti?) a ako má vyzerať dobrý film.
Akí sú Rómovia a čo je to dokumentárny film. Ako vyzerá taký
slovenský filmový divák a ako zas filmová kritika.
Príbehy si môžeme predstaviť ako tečúce rieky. Príbehy sa odvíjajú v čase, majú začiatky, priebeh a do niečoho ústia: napríklad
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z mŕtveho filmu sa stane film prebúdzajúci, z ktorého sa zas stane film živý...
Sociálne reprezentácie, ktorým sa bude venovať celá tretia časť
knihy, sú však skôr balvanmi, ktoré tvrdohlavo stoja v koryte
riek. Príbeh, ak je dostatočne silný a trvá dostatočne dlho, dokáže
tieto balvany presunúť, zmeniť ich tvar, alebo ich prekryť až tak,
že ich nie je vidno. Napríklad na začiatku príbehu o slovenskom
filme bola hlavným hrdinom sociálna reprezentácia silného režiséra, a pritom neskôr sa táto reprezentácia z príbehu úplne vytratila. To však neznamená, že sme zabudli, ako vyzerá režisér. Jeho
reprezentácia sa akurát skryla do pozadia, pričom platí, že
z tohto pozadia môže podľa potreby vystúpiť a stať sa súčasťou
ďalších príbehov.
Sociálna reprezentácia ženy sa môže stať hlavným protagonistom
príbehu o emancipácii a zároveň môže byť súčasťou zápletky medzi dvoma znepriatelenými stranami: spoločnosťou vytváraným
rodom a biologickým pohlavím. Sociálna reprezentácia Róma sa
môže stať súčasťou príbehu o integrácii rovnako dobre ako príbehu o nenávisti. Sociálna reprezentácia vedca sa môže stať súčasťou príbehu o nedostupných elitách rovnako dobre ako príbehu o porozumení. Príbehy a sociálne reprezentácie, ktoré sú ich
súčasťou, sú skrátka navzájom prepletené a navzájom sa ovplyvňujú (Wagner, Mecha, & Carvalho, 2008).
Pri sociálnych reprezentáciách pritom platí to isté, ako pri príbehoch. Dôležitosť nadobúdajú až s tým, keď ich prijmú za svoje
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ľudia.20 Čím viac ľudí vie, ako vyzerá napríklad taká reprezentácia sociálnej drámy, tým viac ľudí sa o nej môže rozprávať. Samozrejme, neznamená to, že sa všetkým bude táto reprezentácia páčiť, alebo že s ňou budú všetci súhlasiť: avšak už fakt, že k nej
môžeme zaujať odmietavé stanovisko, znamená, že si navzájom
rozumieme.21 Vieme, voči čomu sa máme vyhradiť.
Platí pritom, že rôzne skupiny ľudí môžu pod rovnakými slovami
rozumieť niečo odlišné. Napríklad, ako ukážu výskumy na ďalších stranách, niektoré skupiny ľudí, keď vypovedali o slovenskom filme, zamieňali ho priamo za sociálnu drámu, iné skupiny
pritom slovenský film zamieňali za dokument. Obe skupiny teda
síce hovorili o slovenskom filme, no odpovede na otázky: Čo je
slovenský film?, alebo Čo si máme o slovenskom filme myslieť?,
vyzerali v každej zo skupín diametrálne odlišne.
Na vysvetlenie vzniku sociálnych reprezentácií v praxi nasledujú
na ďalších stranách dva príklady z nášho prostredia: deti a smrť.
Nasledujúce dve kapitoly sa zamerajú na vysvetlenie toho, akým
spôsobom vytvára slovenský detský film sociálne reprezentácie
žien a mužov; a toho, akým spôsobom vytvárajú filmové kritiky
reprezentáciu smrti v prípade filmu 38.

Smrť
Film 38 pojednával o živote (a smrti) populárneho slovenského
hokejistu Pavla Demitru.22 Premiéra – 7. septembra 2014 – sa ko≈ 90 ≈
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nala v deň tretieho výročia smrti hlavného protagonistu, symbolicky v meste Trenčín, z ktorého Demitra pochádzal a v ktorom
i profesionálne pôsobil. Film do kín prišiel po intenzívnej mediálnej kampani, ktorá vytvorila príbeh o tom, že „dokument o
Demitrovi nemá byť citové vydieranie,“ (TASR, 2014).
Z hľadiska prijatia tohto príbehu rôznymi médiami je kľúčové vyjadrenie Dana Dangla, jedného z dvojice režisérov, ktoré je vzápätí citované, resp. parafrázované, vo filmových kritikách:
Tento film nie je chladný kalkul o pocitoch. Zaujímala ma odpoveď
na otázku, kto Pavol Demitra v skutočnosti bol. Chceli sme spomínať s úsmevom (TASR, 2014).

Príbeh mediálnej kampane, ktorý sprevádzal film v kinách, teda
cielene pracoval s dvoma sociálnymi reprezentáciami: chladným
kalkulom a dôstojnou poctou. Kampaň vo svojom príbehu tieto
dve reprezentácie postavila do vzájomného rozporu, vytvorila
z nich kladného a záporného hrdinu. Filmové kritiky následne
tento príbeh prevzali, akoby to, že film nie je patetický, automaticky znamenalo, že sa nejedná o kalkul. Položme si však napríklad nasledujúcu otázku:
Nemôže byť kalkulom práve to, že film na emócie príliš netlačí?
Zrejme najmarkantnejšie sa tento paradox prejavuje v poslednom
odseku textu Michala Červeného (2014):
Celkovo sa však dá s Danglom súhlasiť, že tento filmový dokument
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nie je chladným kalkulom. Je počinom s veľkým komerčným potenciálom.

Znamená to, že ak tvorcovia netvorili film za účelom zisku (t. j.
nekalkulovali), zaslúžia si na ňom zarobiť? Ak sa však kritici
zhodnú na tom, že film nie je kalkulom, môžeme si položiť tiež
inú otázku: Čím teda vlastne je?
Ako odpoveď poslúžila sociálna reprezentácia filmovej pocty,
kladný hrdina v príbehu reklamnej kampane:
Práve filmová pocta Paľovi Demitrovi (ako o filme hovoria tvorcovia) je ukážkou toho, že sa to dá aj u nás urobiť dobre (Klembara,
2014a).

Filmová pocta sa v kritikách spája predovšetkým s úctou a dôstojnosťou, ktorej ale nie sú cudzie ako humor, tak i slzy:
V čase znášania kúsku neba na zem a odstraňovania stien je to
ušľachtilý úmysel. Dangl z toho doják podobného formátu nespravil. Poplače si však väčšina divákov (Červený, 2014).

Sociálna reprezentácia pocty si so sebou nesie zmiernenie kritického stanoviska. Ak kritici hodnotia formu filmu, poznamenávajú, že dokument síce tvoria najmä hovoriace hlavy, ale „to, čo je v
iných dokumentoch ťaživé, tu vôbec nevadí,“ (Klembara, 2014a).
Rutinný charakter filmu je teda kritikmi akceptovaný: z textov sa
dá vycítiť odľahnutie, že nemusia čeliť niečomu horšiemu. Kritici
akcentujú pietnosť filmu, vyzdvihujú úctu, s ktorou tvorcovia pri-
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stupujú k životu svojho protagonistu: a k životu predsa patrí to
dobré, ale i to zlé.
Každý sme do kina išli s tým, že si ideme pripomenúť tohto človeka
a zaspomínať si na všetky tie úžasné, ale aj bolestivé momenty, ktoré sme s ním zažívali či už na štadiónoch, alebo pri televízoroch (V.,
2014).

Kritiky k filmu 38 nespochybňujú pravdivosť vypovedaného,
prakticky iba popisujú dejovú líniu, potvrdzujú realistickosť filmu
„bez glorifikácie“ (Holetzová, 2014). Predovšetkým však schvaľujú
prístup filmu k zosnulému protagonistovi – kritici s filmármi majú spoločnú predstavu o tom, ako správne vypovedať o mŕtvom –
filmová pocta spojená s pietnosťou, úctou a dôstojnosťou sa javí
ako spôsob, ktorý kritici akceptujú. Nehodnotia ho, nevyjadrujú
sa k nemu, prijímajú ho. Vladana Hrivnáková (2014) píše:
Snímka 38 je poňatá celkom veselo. Na to nadväzuje aj rozhodnutie
„odignorovať“ samotnú tragickú nehodu. Tvorcovia vychádzajú z
predpokladu, že každý o nej aj tak vie a pripomínať si ju už veľmi
nechce.

To, čo podľa kritičky platí o filme, platí rovnako o filmových kritikách. Odzrkadľuje sa tu totiž nevôľa o smrti vôbec vypovedať.
Smrť – sociálna reprezentácia smrti – tak stojí odsunutá do pozadia prebiehajúcej diskusie. To však neznamená, že na túto diskusiu nemá vplyv: prejavuje sa v pietnom, úctivom štýle písania textov. Akoby referencia dokumentárneho filmu k realite bola tak
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silná, že samotné kritické vyjadrenie sa k filmu by istým spôsobom narušilo pietnosť či úctivosť k zosnulému protagonistovi
filmu. V štyroch textoch (zo siedmych publikovaných) potom kritici referujú k Pavlovi Demitrovi ako k Paľovi, Paľkovi či Demovi,
čím sa ešte umocňuje dojem intimity a spätosti kritiky dokumentárneho filmu s realitou samotnou.
Kritici po tom, čo filmu priradia kategóriu pocty – a nie chladného kalkulu – už nevznášajú ďalšie kritické námietky voči filmu
samotnému.
Sociálna reprezentácia smrti vo filmových kritikách filmu 38 sa
tak javí byť implicitne všadeprítomná: i keď sa o nej práve mlčí.
To, napokon, nie je tak prekvapivé. Stačí sa zamyslieť nad tým,
prečo spoločnosť umiestnila márnice hlboko do suterénov nemocníc a cintoríny vytlačila na okraje miest (Murphy, 2001).

Deti
K výskumu slovenského detského filmu23 ma priviedla moja
manželka Kamila, ktorá mi ukázala nasledujúci výskum: Cynthia
Hoffner (1996) viedla hĺbkové rozhovory so sedem až dvanásťročnými chlapcami a dievčatami o ich obľúbených rozprávkových hrdinoch. Zistila, že hlavným predpokladom obľúbenosti
mužského hrdinu bola inteligencia, pričom hlavným predpokladom obľúbenosti ženskej hrdinky bola krása. Výskumníčku prekvapilo zistenie, že inteligenciu u ženy deti vnímali negatívne,
≈ 94 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

pretože inteligentné ženy boli v rozprávkach reprezentované ako
ženy s problémami vo vzťahoch a v spoločnosti neboli tak obľúbené, ako ich krásne kolegyne.
Rozhodli sme sa preto do problematiky ponoriť hlbšie.
Muž je v našom prostredí klasicky vykresľovaný ako aktívny, dominantný, súťaživý, agresívny a emočne chladný. Žena, naopak,
pasívna, submisívna, závislá a emocionálne labilná (Lukšík &
Supeková, 2003). V slovenských printových médiách sú muži reprezentovaní ako predátori a ženy ako sexuálne objekty (Bianchi
& Fúsková, 2015). V domácnosti je úlohou ženy prať, starať sa o
chorých členov rodiny, nakupovať, upratovať, variť, muž sa venuje drobným opravám (Výrost, 2011). Rodina – aj reprodukcia – sú
výlučne doménou ženy, pričom u ženy tiež neustále pretrváva
mýtus krásy (Pavlík, 2005).
Eva Filová (2013) vo svojej analýze slovenských filmov po roku
1989 prichádza k rovnakým záverom. Muži sú vo filmoch zobrazovaní v prestížnych pracovných pozíciách (kybernetik, umelecký génius), sú silní násilníci (mafiáni) alebo dobrodruhovia, ženy
sú zobrazované vo sférach rodiny, intimity, vzťahov a tela, či v
nižšie postavených povolaniach (čašníčky, predavačky, robotníčky).
Deti pritom poznajú stereotypy spojené so sociálnou reprezentáciou ženy a stereotypy spojené so sociálnou reprezentáciou muža
už v dvoch rokoch (Lenton, Bruder, & Sedikides, 2009). V štyroch
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rokoch dokážu popísať konkrétne stereotypné správanie svojich
obľúbených rozprávkových hrdinov: uvedomujú si napríklad, že
ich obľúbené mužské charaktery sú násilnejšie, vtipnejšie a dostávajú viac priestoru, ako ich ženské ekvivalenty. Čím boli deti
voči stereotypnému správaniu svojich hrdinov vnímavejšie, tým
viac sa podľa stereotypov riadili – vnímavejšie deti napríklad viac
ašpirovali na stereotypné zamestnania (Thompson & Zerbinos,
1997). Vo veku šiestich rokov deti napokon rozlišujú medzi sociálnymi reprezentáciami muža a ženy nielen na základe ich explicitných znakov, ale uvedomujú si, že napr. rýchlu akciu, hluk
a agresívne zvukové efekty obsahuje reklama na chlapčenský
produkt, zatiaľ čo napr. zjemňujúce prelínačky a podmanivú
hudbu v pozadí obsahuje reklama na dievčenský produkt
(Kahlenberg & Hein, 2010).
Deti si skrátka uvedomujú nielen to, čo sa o mužoch a ženách
hovorí, ale aj ako sa to hovorí: bez ohľadu na to, či ide o film, televízne rozprávky, reklamu, detské knižky alebo každodenné
rozhovory s rodičmi (Leaper & Bigler, 2004).
S manželkou (Urban & Urban, 2017) nás preto zaujímalo, ako sociálnu reprezentáciu muža a sociálnu reprezentáciu ženy vytvárajú veľmi obľúbené série slovenských detských filmov Spievankovo (päť filmov), Fíha-Tralala (tri filmy) a Smejko
a Tanculienka (dva filmy).
Náš výskum pritom niektoré závery výskumníkov pred nami
podporil a iné sproblematizoval.
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Jednoznačné rozdelenie na mužský a ženský svet je najzjavnejšie
pri vykonávaných činnostiach a prezentovaných povolaniach.
Ženskou doménou je rodina, ženy sú reprezentované ako starostlivé matky, ktoré sa často bez vysvetlenia akoby samé podieľajú na reprodukcii (napríklad tehotná mama myška s množstvom detí doma nemá mužské oblečenie). Starostlivosť žien sa
odzrkadľuje i na reprezentácii ženských povolaní: ženy sú pomáhajúce sestričky, upratovačky, učiteľky, kuchárky, ženské povolania sú pritom reprezentované ako menej hodnotné. Muži vo
filmoch vykonávajú spoločensky dôležité povolania ako doktor,
hasič, policajt, poštár a fyzicky náročné povolania ako stolár, kováč či mlynár. Postava otca vo filmoch absentuje.
Chlapčenský a dievčenský svet je často rozdelený i fyzicky v priestore. Dievčatá poslušne a pokojne sedia za stolom, spievajú, hrajú sa s kočiarikom, vždy na okraji scény. Chlapci situovaní v strede scény sedia na koberci, hrajú sa s autíčkami alebo vláčikmi,
oblečené majú nohavice a tričká v tmavých (modrých alebo zelených) farbách. No zatiaľ čo pri hre sú chlapci v záberoch centrálni, v skupinových scénach sú centrálne situované ženy obklopené
deťmi, muži stoja akoby bokom.
S tým súvisia niektoré naše zistenia, ktoré problematizujú závery
predošlých výskumov. Napríklad aktivity iniciuje prevažne žena,
čo je v rozpore s reprezentáciou pasívnej ženy a aktívneho muža.
Žena navrhuje, aké činnosti (hry, výlety, prekvapenia) sa budú
realizovať, muži a deti tieto návrhy iba akceptujú. Napríklad vo
≈ 97 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

filme Spievankovo 5: O povolaniach sa síce nachádza omnoho
viac mužských postáv, no 23 mužov iniciovalo aktivitu iba 5-krát
a prejavilo sa dominantne iba 8-krát, zatiaľ čo 5 žien iniciovalo
aktivitu 9-krát a dominantne sa prejavilo 14-krát.
Ako dominantná je reprezentovaná žena, ktorá vysvetľuje fungovanie sveta (prednáša) alebo usmerňuje nevhodné správanie
zhodne detí i mužov. Tí ju musia poslúchnuť (napríklad vyzuť si
topánky, ísť si umyť zuby). Prevažne žena v analyzovaných filmoch deti učí, ako sa majú správať. Vo forme príkazov a zákazov
im prezentuje normy správania, trestá i odmeňuje ich. To je v
rozpore s výskumami, ktoré hovoria o mužovi ako o morálnom
vodcovi a intelektuálnom učiteľovi (Bosá & Minarovičová, 2005).
I téma ženskej krásy sa v týchto filmoch prejavuje mierne neštandardne. Všetky filmy bez výnimky síce napomáhajú k rozširovaniu mýtu krásy, no mýtus krásnej ženy sa explicitne objavuje iba
vo filme Smejko a Tanculienka: Kde bolo tam bolo. Hlavná
ženská predstaviteľka v ňom nie je reprezentovaná ako starostlivá žena, ale pre svoju krásu je unesená a musí byť zachránená
mužom. Kým v ostatných analyzovaných filmoch bola téma krásy
reprezentovaná predovšetkým implicitne cez oblečenie (šaty,
pančuchy, obtiahnuté oblečenie, dievčatá sa objavujú v kostýmoch motýlikov, lienok, kvetiniek, snívajú o tom, že budú krásne
tanečníčky) a úpravu zovňajšku (dievčatá boli reprezentované
ako čisté, na rozdiel od špinavosti u chlapcov, ženy majú výrazné
líčenie, dievčatá si zapletajú vrkoče, zatiaľ čo chlapci šantia), vo
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vyššie spomínanom filme je krása objektifikovaná: hlavná protagonistka vystupuje ako krásny sexuálny objekt.
Odlišnosť od predošlých zistení sa ukazuje i pri reprezentácii
mužskej agresivity. Analyzované filmy síce spájajú reprezentáciu
muža najmä so silou a odvahou, iba v jedinom analyzovanom filme sa mužská sila spája aj s agresivitou. Hlavný protagonista filmu Smejko a Tanculienka: Kde bolo tam bolo bol vykreslený
ako hravý šibal, ktorý dokonca realizoval jednu zo štyroch nestereotypných mužských aktivít (oproti 85 stereotypným): spieval
uspávanku. V celom filme však vystupuje v podriadenom postavení voči postave macka Duška, ktorý je vulgárny, agresívny, sarkastický a autoritatívny. Macko Duško ako jediná mužská postava zo všetkých filmov riadi konanie inej postavy, iniciuje aktivity,
robí si z hlavného protagonistu posmech. Voči Duškovi sa možno
vymedziť iba fyzickým násilím, no ani násilím ho nemožno zastaviť. Film teda nad hravosť hierarchicky vyššie postavil vlastnosti ako je agresivita a vulgárnosť, ktoré sa v iných výskumoch
ukazovali ako normálne mužské správanie.
Navrhli sme preto hypotézu, ktorá by mohla vysvetliť, z pohľadu
predošlých výskumov, neštandardnú reprezentáciu aktivity a
dominancie u žien. V našom výskume sa totiž ako nové zistenie
ukázalo reprezentovanie mužského správania rozdelené podľa
pracovného a voľnočasového módu. Zatiaľ čo žena vykonáva všetky, pracovné i hrové aktivity naplno a zodpovedne (s čím súvisí
napätosť reprezentovaných žien), muž vo voľnom čase preberá
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vlastnosti chlapcov ako je hravosť a bezstarostnosť (na mužoch sa
napríklad môžu ostatní zasmiať, keď urobia niečo zábavné, pričom ženy vtipné kúsky nerobia, sú vždy seriózne). Keďže muži
vo svojom voľnočasovom móde preberali charakteristiky chlapcov, zostáva otázkou, do akej miery pristupovali k ženským figúram z pozície dospelého muža a do akej miery z pozície chlapca
(muži sa napríklad neustále dožadovali ženskej starostlivosti, čo
dávali najavo výraznými emóciami, vo filmoch tiež chýbala postava otca). Naša hypotéza teda predpokladala, že ženy v analyzovaných filmoch nepristupovali k mužom ako k dospelým, ale ako
k ďalším deťom. To by vysvetľovalo, prečo ženy pristupovali k
mužom z pozície autority, prečo ženy riadili mužské aktivity a
prečo sa starali o mužov rovnako, ako sa starali i o všetky ďalšie
deti. Dovolili sme si preto interpretáciu a položili sme nasledujúcu otázku:
Sú muži v slovenských detských filmoch deťmi a ženy ich matkami?
Na príklade sociálnej reprezentácie smrti a sociálnych reprezentácií mužov a žien tak môžeme vidieť dva odlišné spôsoby vytvárania reprezentácií v médiách. V prvom prípade bola reprezentácia smrti zasunutá niekde v úzadí, odkiaľ sa prejavovala iba implicitne v úctivom štýle textov. V druhom prípade sa však reprezentácie mužov a žien manifestovali, ukazovali sa naplno, dokonca sa predkladali ako norma.
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jú v prostredí slovenskej kinematografie a ukážu ich vplyv na naše vnímanie slovenského filmu. Prvou sociálnou reprezentáciou
bude: realita.

Zhrnutie smrti a detí a ich sociálnych reprezentácií
Teória sociálnych reprezentácii vo svojej súčasnej podobe vypovedá o tom, ako spoločnosť vytvára reprezentácie rôznych fenoménov a tieto reprezentácie zasadzuje do rôznych príbehov. Keď
už raz sociálna reprezentácia existuje, pokojne môže z príbehu
odísť a skryť sa do jeho pozadia: ako to však ukázala sociálna reprezentácia smrti, i z pozadia príbehu má sociálna reprezentácia
schopnosť ovplyvňovať spôsob nášho vypovedania, myslenia či
konania...
Sociálne reprezentácie sú prítomné prakticky kdekoľvek, kde si
chceme ako spoločnosť rozumieť. Samozrejme, môžeme napríklad považovať za nesprávne to, že slovenský detský film vykresľuje ženy ako krásne a dospelých mužov ako chlapcov. No už na
to, aby sme mohli zaujať odmietavé stanovisko, musíme najprv
tieto sociálne reprezentácie poznať: a náš nesúhlas, hnev či
vzdor, môžu existenciu sociálnych reprezentácií živiť pokojne
dlhšie a efektívnejšie, ako keby sme ich nechali z pamäti našej
spoločnosti jednoducho vyblednúť.
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Kam ďalej?
Ako východisko pre štúdium sociálnych reprezentácií plní
v našom kontexte nezastupiteľnú úlohu kniha Jany Plichtovej
(2002)
Metódy sociálnej psychológie zblízka, ktorá predstavuje nielen možnosti uplatnenia – a metodológie skúmania –
tohto konceptu v praxi, ale zhŕňa tiež množstvo výskumných poznatkov: napríklad o tom, ako pristupujeme k inakosti, ako sa šíria mýty a ako zas vedecké poznatky, akú hodnotu má pre nás
sloboda a demokracia a mnohé iné.
Pri výskume slovenského filmu a filmového prostredia sa napokon my sami ako filmoví vedci často venujeme výskumu sociálnych reprezentácií, málokedy si to však uvedomujeme... či už ide
o reprezentácie ženy a muža, minorít, sexuality, politickej scény
či komunistickej minulosti, v našom skúmaní často zostávame
bez systematického dialógu s výskumom z iných disciplín, nerozumieme si s ním metodologicky a naše zistenia tak nezasahujú
do širšej vedeckej či spoločenskej diskusie.
Súčasnému stavu skúmania filmu na Slovensku sa však viac a
konkrétnejšie venujem vo svojom texte
Kde sa začína koalícia priemerných? (Urban M., 2017), ktorý obsahuje konkrétne
návrhy a konkrétne otázky k aktuálnemu stavu našej vedeckej
disciplíny. K tomu kde sme a k tomu, kam chceme ako komunita
vedcov smerovať.

≈ 102 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

Odpočúvalo sa, odpočúva sa a odpočúvať
sa bude. Bolo by naivné myslieť si, že to
raz prestane. Otázkou ostáva len v mene
čoho sa robí. Keď na ochranu štátu, ľudí,
nedá sa namietať. Keď sa však odpočúvanie zneužíva na šikanovanie ľudí, na ničenie ich životov, vyvolávanie atmosféry strachu, je odsúdeniahodné.

Emília Kincelová
kritika filmu eŠteBák
14. apríl 2012
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Realita za filmom
Sociálna reprezentácia dokumentárneho filmu by sa dala
popísať nasledovne: dokumentárny film je film, ktorý zachytáva realitu. Niektorí kritici, vedci, diváci, študenti či
tvorcovia túto reprezentáciu prijímajú a iní ju odmietajú,
každý ju však pozná. Vzťah filmu k realite je však v našom
prostredí omnoho bohatší: problematická realita za filmom
dokáže rozvášniť nejedného filmového kritika a skutočné
udalosti v projekte hraného filmu zlepšujú možnosť, že
práve tento projekt získa finančnú podporu na Audiovizuálnom fonde.
Pozrime a však na situáciu s realitou postupne.

Dokument Realita u študentov scenáristiky a réžie
V rokoch 2014 a 2015 som realizoval výskum (Urban M., 2016f:
180-204), ktorého sa zúčastnili štyri skupiny participantov: prvý
a tretí ročník študentov Ateliéru scenáristickej tvorby a prvý
a tretí ročník študentov Ateliéru filmovej a televíznej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Študenti prvých
ročníkov boli v čase konania výskumu v prvom týždni svojho
štúdia, študenti tretích ročníkov zas na začiatku posledného semestra. Cieľom bolo popísať rôzne sociálne reprezentácie, mimo
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iné i dokumentárneho filmu, pomocou metódy voľných asociácií.
Študenti v tomto prípade dostali nasledujúcu inštrukciu:
Aké prvé slovo alebo slová vám napadnú, keď sa povie dokument?
Metóda voľných asociácií bola vybraná zámerne, pretože umožňuje hlbšie porozumenie skúmaných fenoménov ako obyčajná
otázka. Keď nám niekto položí otázku, môžeme o nej premýšľať,
byť diplomatickí, nepovedať to, čo si naozaj myslíme, klamať,
pretože by to mohlo byť napríklad ohrozujúce pre nás či iných.
Voľné asociácie idú do hĺbky, vyhnúť sa úprimnej odpovedi je
prakticky nemožné: a ak sa už niečo také stane, signalizuje to
problém, o ktorom je potrebné hovoriť (preto o tom viac budem
hovoriť nižšie).24
V prípade dokumentárneho filmu sa však žiaden problém neobjavil. Celkom 60% asociácií spojilo dokumentárny film s realitou,
pravdou, pravdivosťou, skutočnosťou, objektivitou či autenticitou.
Zvyšné asociácie vypovedali o tom, ako má dokumentárny film
vyzerať po formálnej stránke (dokument obsahuje rozhovory,
roztrasenú kameru, je spontánny či krutý).
Úplne pritom absentovala kategória, ktorá by vyjadrovala vzťah
študentov k dokumentárnemu filmu a jednotlivé asociácie boli
emocionálne neutrálne. To je napokon logické, v ateliéroch scenáristiky a hranej réžie reprezentácia dokumentárneho filmu nezohráva dôležitú úlohu.
Spojenie reprezentácie dokumentárneho filmu s realitou je teda
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spoločné pre všetkých študentov scenáristiky i réžie: títo študenti
k tejto téme nezaujímajú konkrétne postoje, nemajú potrebu sa
voči nej vyhradiť, polemizovať s ňou, problematizovať ju: vzťah
dokumentárneho filmu a reality prijímajú ako daný a neproblematizujú ho.
Ako uvidíme ďalej, zmena nastáva v prípade filmových kritík.

Realita vo filmových kritikách
Sociálna reprezentácia dokumentárneho filmu je i vo filmových
kritikách vytváraná ako obraz filmu, ktorý zachytáva realitu. Dôležité však je, že hoci je táto reprezentácia široko zastúpená, prístup k nej sa rôzni (Urban M., 2016f: 136-7).
Na jednej strane sú kritiky, ktoré sa s touto sociálnou reprezentáciou dokumentárneho filmu stotožňujú a nekriticky ju prijímajú:
a potom sú tu texty, ktoré sa voči nej vyhraňujú a upozorňujú na
to, akým spôsobom (napríklad akými štylistickými prostriedkami) dokumentárny film vytvára zdanie autenticity, odhaľujú, ako
takýto druh filmu funguje.
Podľa toho, či texty túto reprezentáciu prijímajú alebo s ňou polemizujú, sa líši i štruktúra samotných kritík: texty, ktoré stotožňujú dokumentárny film s realitou, sa vyjadrujú priamo
k samotnej realite. Tým prestávajú byť filmovými kritikami, ale
stávajú sa spoločenskými komentármi. Táto skupina textov potom
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často iba prechádza film po dejovej línii, popisuje, čo film hovorí
a zároveň hodnotí pravdivosť jednotlivých jeho tvrdení, a to podľa vlastného presvedčenia o tom, ako to v skutočnosti je.
Emília Kincelová (2014) napríklad vo svojej kritike k filmu Salto
Mortale spochybní na základe vlastného názoru najprv pravdivosť výpovede jednej z protagonistiek, aby vzápätí na to spochybnila pravdivosť i všetkých ostatných:
Kolegyňa – psychiatrička nedá na [hlavného protagonistu] dopustiť,
neverí, že by niečo povedal o pacientoch. Takí lekári, ktorí by vynášali informácie o chorých, údajne na klinike, kde spolu pracovali,
neboli. Môžete veriť a nemusíte. Isté je však aj to, že psychiatri zohrali v tých časoch pozitívnu úlohu, mnohých ľudí kryli a zachránili.
No, či boli skutočne všetci takí čestní, nemožno ani dokázať, ani vyvrátiť. Skôr si myslím, že tento národ (väčšina) sa rozhodla pre totálnu amnéziu. Strata pamäti postihla vo veľkej miere aj tých, ktorých Anabela Žigová spovedá a chce od nich počuť pravdu. Nemôžem s istotou tvrdiť, že jej cigánili, no rozhodne nepovedali celú
pravdu.

Eva Vženteková (2014) vo svojom texte k filmu Arcibiskup Bezák, zbohom hodnotí na základe vlastného presvedčenia priamo
morálne kvality samotného hlavného protagonistu:
Pozoruhodné však je, že takýto glorifikovaný prístup voči svojej
osobe odvolaný arcibiskup prijal, ak sa neodvážime diagnostikovať,
že ho potrebuje. [...] Bezákovo postavenie sa do úlohy obete intrigujúcich, žiarlivých či ješitných, „obľubu si kupujúcich“ kolegov, odráža liečbu sebaľútosťou. To, že akt odvolania bolí, o tom nepochybu-
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je nikto, ani to, že môže u mnohých účastných vyvolať sklamanie,
rozčarovanie, ktorého ľahkou prirodzenosťou je obrátiť ho na pôvodcov, hýbateľov kauzy. Použitie takto nastavených postojov na
prikrytie vlastnej rany však poukazuje na slabosť, u dospelého na
nezrelosť, o kresťanských a tobôž kňazských nárokoch nehovoriac.
[...] U kňaza je však zaštiťovanie sa hlasom a túžbami priaznivcov
bez preháňania nebezpečné, lebo môže zahmlievať, znejasňovať
práve ducha pravdy, ktorá sa aj vo filme tak často spomína, keď
podstatou kľúčovej situácie môže byť v tomto prípade buď prijatie
údelu, „krst ohňom“, alebo prijatie vlastných nedostatkov.

A Michal Lipták (2012) vo svojom texte k filmu Od Fica do Fica
vyzýva na celospoločenskú reflexiu:
Toto je to, čo film zachytáva a preto záverečný pocit z neho nie je
hnev (ten sa vyčerpal na protestoch), ale bezútešnosť, depresia a
beznádej. Treba to však zároveň pochopiť ako miesto, v ktorom by
mala nastúpiť reflexia: je teda akýkoľvek protest na Slovensku nemožný? Nie je dokonca nemožný akýkoľvek protest v postkomunistickej krajine? Potrebujeme vôbec politické protesty?

Treba pritom poznamenať, že týmto spôsobom sa nepíše iba
o dokumentárnych filmoch. Spoločenský komentár môžeme nájsť v kritikách každého filmu, ktorý referuje k realite – alebo aspoň tomu, čo za realitu považujeme – ako sú napríklad filmy
odohrávajúce sa v minulosti či filmy reagujúce na aktuálne spoločenské dianie.
Za emblematický príklad môžeme považovať film Ďakujem,
dobre, ktorý bol v kritikách kategorizovaný ako sociálna dráma.
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Film je podľa recenzie filmu Ďakujem, dobre, režiséra Mátyása Priklera
až príliš pravdivým zobrazením slovenskej reality.

Podľa Miloša Krekoviča (2013) v tomto filme
presvitá spoločenská realita. Inými slovami – rutinná korupcia, prepúšťanie pre krízu, v televízii vyprázdnený gýč. Ešte aj mesto je zobrazené v nemilosrdne pravdivej podobe ako veľké parkovisko.

Iným príkladom je film eŠteBák, ktorý sa odohráva v čase normalizácie. Martina Blažeková (2012) hodnotí jeho pravdivosť
i úmysly tvorcov:
Vidina diváckej atraktivity bola s najväčšou pravdepodobnosťou silnejšia než poctivá snaha o zobrazenie skutočnosti.

Na druhej strane stoja kritiky, ktoré upozorňujú na to, že
i dokumentárny film je stále iba film a hovoria o tom, akými štylistickými prostriedkami tieto filmy dosahujú zdanie autenticity.
Peter Gärtner (2013) píše ku Krehkej identite:
Film (aj dokumentárny) nie je realita a argument, že sa niekto len
nezúčastnene snaží nakrúcať realitu je irelevantný. Každý audiovizuálny výtvor je transformácia reality a režisér je ten, kto určuje
významy práve užitím konkrétnych štylistických prostriedkov.

I pre túto skupinu kritikov však nie je jednoduché udržať si odstup od samotnej reality v prípade, že film nesie spoločensky
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veľmi silnú tému. Filmy ako Kauza Cervanová či Hrana – 4
filmy o Marekovi Brezovskom majú veľmi angažované kritiky,
bez ohľadu na to, ako sa ich autori profilovali vo svojich ostatných textoch.25
Ako sa ukázalo v mojom ďalšom výskume (Urban M., 2016c), podobný prístup k posudzovaniu reality za filmom nie je špecifikom
iba filmových kritík, ale obsahujú ho i „laické“ komentáre filmových divákov z rôznych filmových databáz (ako je napríklad Česko-Slovenská filmová databáze či Filmová databáze).
V tomto bode si však položme nasledujúcu otázku:
Prečo by nás vlastne malo zaujímať, že realita samotná zohráva
v slovenskej kinematografii tak významnú úlohu, že niektoré filmové kritiky (a komentáre divákov) hovoria o realite za filmom
viac, ako o filmoch samotných?
Praktický význam sociálnej reprezentácie reality si uvedomíme
vo chvíli, keď sa pozrieme na to, akú úlohu realita zohráva pri
získavaní finančnej podpory na Audiovizuálnom fonde.

Realita v posudkoch na AVF
Audiovizuálny fond posudky, na základe ktorých hodnotitelia
prideľujú finančné prostriedky tomu ktorému filmovému projektu, voľne sprístupňuje na svojich webových stránkach.
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Zistenia na nasledujúcich stránkach pochádzajú z výskumu,
v ktorom som analyzoval 370 posudkov k 37 podporeným a 37 nepodporeným projektom hraných filmov (Urban, M., 2016f: 144178).
Sociálna reprezentácia reality sa pritom v posudkoch ukázala ako
druhá najzastúpenejšia a vyskytovala sa v dvoch rôznych podobách: buď posudzovateľ – na základe vlastného presvedčenia, názoru či skúsenosti – predpokladal budúci spoločenský význam
filmu, alebo posudok jednoducho skonštatoval, že film vychádza
zo skutočných udalostí.
Platí pritom, že téma skutočných udalostí je v posudkoch previazaná s predpokladaným spoločenským významom: ak je už raz
film založený na skutočných udalostiach, musí mať podľa posudkov význam pre spoločnosť. Hodnota skutočných udalostí sa zásadne nespochybňuje, je neoddiskutovateľná: predsa len sa tieto
udalosti skutočne stali.
Nakrútenie filmu podľa skutočných udalostí je teda v posudku istou implicitnou motiváciou podporiť film práve pre jeho spojenie
so skutočnosťou:
Je prekvapujúce, že doteraz ani jeden z našich filmárov nesiahol po
materiáloch o viac ako riskantnom, no napokon zdarilom úteku slovenského žida A. Wetzlera z vyhladzovacieho tábora v Osvienčime.
Téma násilia v spoločnosti je aktuálna, keďže poslaním umenia je aj
reflektovanie skutočnosti, úmysel autora treba oceniť.
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Sympatický pokus o [...] vyjadrenie aktuálne zaujímavej témy – migrácie ľudí a ich komplikovaného začleňovania sa do spoločenských a
rodinných vzťahov a štruktúr v nových krajinách.

Ak projekt zo skutočnosti nevychádza, budúci spoločenský význam filmu posudzovatelia jednoducho prisúdia na základe vlastného presvedčenia:
Nejde však o povrchnú americkú gangsterku, ale autentické, emocionálne a vizuálne svojbytné dielo s výrazným spoločenským presahom.
Projekt [otvára] viacero spoločensky závažných tém – xenofóbia, korupcia, stav vyšetrovateľského a justičného aparátu...
Pripravovaný film môže poskytnúť divákovi nielen príbehovú reflexiu toho, čo zanechalo v ľuďoch dedičstvo balkánskeho konfliktu,
ale aj kritický obraz súčasného Slovenska.

Analýza posudkov k filmovým projektom teda odhalila jeden zo
základných záverov: realita v projekte hraného filmu je hodnotená
vždy kladne.
To sa ukazuje napríklad na tom, že v posudkoch, ktoré odporučili
film finančne podporiť, sa vyskytovala reprezentácia reality až
v 64% prípadoch. A v posudkoch, ktoré film naopak odporučili
nepodporiť, sa vyskytovala reprezentácia reality iba v 32% prípadov (iné aspekty projektu prevážili v jeho neprospech). Toto zistenie by sa dalo interpretovať napríklad nasledovne: to, že sa projekt hraného filmu spája s realitou, nemusí automaticky zname≈ 112 ≈
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nať, že získa finančnú podporu. Ak však spojenie s realitou
v projekte existuje, existuje tiež dvojnásobne vyššia šanca na jeho
podporu, ako keď tam toto spojenie nie je.26
Podobne ako vo filmových kritikách sa teda i v prípade posudkov
na AVF stretávame s reprezentáciou reality, ktorá stojí za samotným filmom. Posudky sa však nestávajú spoločenskými komentármi tak, ako filmové kritiky, zmenu si však môžeme všimnúť
v ich štýle. Posudky s realitou sú angažovanejšie, vážnym tónom
zdôrazňujú závažnosť témy a jej potenciálny dopad: akoby realita
v pozadí zvyšovala dôležitosť projektu.
Otázka podpory hraného filmu spojeného s realitou nie je iba
otázkou podpory kvalitného alebo nekvalitného filmu, stáva sa
otázkou zodpovednosti voči celej našej spoločnosti.

Zhrnutie reality, ktorá sa skrýva za filmom
Spojenie filmu so sociálnou reprezentáciou reality je v priestore
slovenskej kinematografie bežné. Na jednej strane môžeme vidieť
reprezentáciu dokumentárneho filmu, ktorý je chápaný ako film,
ktorý zachytáva realitu: táto reprezentácia je napríklad nekriticky
prijímaná študentmi scenáristiky a réžie hraného filmu a časťou
filmových kritikov. Filmoví kritici, ktorí tento obraz dokumentárneho filmu neproblematizujú, často vo svojich textoch prestávajú písať o filme, ale vyjadrujú sa skôr k samotnej realite, ktorá
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stojí v jeho pozadí (kritika sa stáva istým druhom spoločenského
komentáru). To sa netýka iba dokumentárneho filmu, ale i hraných filmov, ktoré referujú k našej spoločnosti, histórii, či skrátka
ku skutočným udalostiam. Na druhej strane stoja kritici, ktorí sa
voči takejto reprezentácii dokumentárneho filmu vyhraňujú
a poukazujú na jeho konštruovanosť, na fakt, že akýkoľvek film je
iba médium.
Reprezentácia reality sa vyskytuje tiež v posudkoch, podľa ktorých posudzovatelia poskytujú finančnú podporu hraným filmom
na AVF. Či už je projekt napísaný podľa skutočných udalostí, alebo hotový film bude mať podľa posudzovateľov reálny dopad na
našu spoločnosť, rétorika posudkov sa s prítomnosťou reality
premieňa, posudky sú angažovanejšie, majú vážnejší tón a presúvajú perspektívu hodnotenia z kvality projektu na zodpovednosť
za celospoločenský vývoj.

Kam ďalej?
Realita v pozadí dokumentárnych filmov je dlho diskutovaná a
problematizovaná téma, no minimálne od roku 1993, v ktorom
vyšla prelomová monografia Michaela Renova
Theorizing
Documentary, pomaly stráca svoju potenciálnu výbušnosť. Je
preto do istej miery prekvapivé, že v našom prostredí doposiaľ
neprebehla diskusia, ktorá by mala potenciál prerámcovať reprezentáciu dokumentárneho filmu a umožnila tiež (vo vedeckom a
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filozofickom kontexte) súčasnejšie vnímanie konceptu reality.
Téme sa podrobnejšie venujem v štúdii
Documentary film
as historical narrative (Urban M., 2015a): no pre aplikáciu do
výskumnej praxe je potrebné vyzdvihnúť predovšetkým monografiu Márie Ferenčuhovej (2009)
Odložený čas. Tá popisuje
možnosti využitia filmového média ako historického prameňa, t.
j. hľadá spôsoby, ktorými možno film, napriek jeho konštruovanosti, použiť vo vede ako legitímny zdroj poznania.
Druhá diskusia, ktorá v našom prostredí doposiaľ neprebehla, sa
dotýka účelu filmovej kritiky, resp. účelu filmu ako takého. Hoci
to môže znieť až príliš akademicky, ide o diskusiu praktického
charakteru: financovanie filmu z verejných zdrojov. Z výskumu
napríklad vyplynulo, že spoločenský dopad filmu je uvádzaný ako
jeden z argumentov na jeho podporu. Ak je to však tak, musíme
si položiť otázku: Kto je kvalifikovaný predpovedať spoločenský
dopad filmu? Filmoví režiséri? Producenti? Alebo potrebujeme do
komisií nominovať sociológov? Akú expertízu by posudzovatelia
mali mať, aby film naplnil účel, ktorý od neho požadujeme? Samozrejme, neexistujú jednoznačné odpovede, zatiaľ však neboli
položené ani otázky – neexistuje totiž konzistentný rámec, čo od
filmu očakávame – a napokon ani toho, ako zhodnotíme, či naše
požiadavky boli naplnené. (To sa ukáže ako zásadné na nasledujúcich stránkach tejto knihy.)
Otázka expertízy je však dôležitá taktiež pre filmovú kritiku.
Každý kritik má právo sám pre seba si definovať, aký účel majú
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jeho texty plniť. Ak je napríklad účelom textu komentovať spoločenské dianie a odhaľovať (ne)pravdy vo filme, nemôže byť na
tom nič zlé (môžeme napríklad zasadiť film do kulturologického
kontextu, teda položiť si otázku, ako ten ktorý film funguje ako
kultúrny artefakt v spoločnosti, aké funkcie plní a čo vyvoláva).
Problémom sa to stáva v momente, keď ako filmoví kritici nie
sme v danej problematike expertmi, t. j. nemáme naštudované relevantné teoretické a výskumné práce (napríklad historiografia,
politológia, sociálna psychológia, podľa toho, k čomu sa vyjadrujeme). V danej situácii totiž prezentujeme náš laický názor, avšak
z pozície autority, no túto pozíciu sme nezískali priamo (napríklad ako spoločenskí komentátori v novinách či vedci v akademickom výskume), ale odvodili sme si ju: z autority na film
sme sa vo svojom texte stali autoritou na realitu.
Preto si musíme položiť otázku, akú expertízu by mal vlastne filmový kritik mať, čomu má rozumieť a ako veľmi do hĺbky. Filmovej estetike? Filmovej histórii? Kulturológii? Psychológii? Sociológii? Alebo by sme mohli začať jednoducho zodpovedaním
nasledujúcej otázky:
Hovorím vo svojich textoch vždy z perspektívy svojej expertízy?
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K slovu sa dostanú aj ošúchane použité „heslá“ z
vokabulára filmov o holokauste – príslovečná nemecká inklinácia k hudbe, nacistom rozšliapnuté
väzňove okuliare, veci padajúce z okna... Snahu
pridŕžať sa Schindlerovej zoznamu na jednej strane, a zároveň inscenovať napínavý, citovo vypätý
príbeh, filmári neustáli. Vznikol akýsi mačkopes,
ani dokument, ani dokudráma, ani dráma. Možno
vznikol televízny film?

Zuzana Mojžišová
kritika filmu V tichu
21. september 2014
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Originalita; komercia; (a televízia?)
Sociálna reprezentácia televízneho filmu sa v našej kinematografii používa výhradne ako negatívny a odsudzujúci prívlastok.27 Ak je film označený za televízny, nevypovedá to o
jeho konkrétnych vlastnostiach (napríklad herectve či spôsobe réžie), ide iba o jeho odsúdenie. Film, ktorý je označený za televízny, je považovaný za výrazne nekvalitný: nie je
hodný kina. Aký film kina hodný je? Odpoveď by mohla byť
nasledujúca: ten originálny. S originalitou sa však vynára
problém s reprezentáciou komerčného filmu, ktorý je považovaný za a priori menej originálny, ako film autorský.
A s tým sa zas viažu prvé výraznejšie rozpory medzi študentmi filmu.
Keď mali študenti na VŠMU vymenovať voľné asociácie, ktoré im
prichádzali na myseľ pri slovách ako je film, dobrý film či artový
film, všetky mali spoločnú jednu asociáciu: kino. Ako ukážu nasledujúce strany, zdá sa, že kino je v našom prostredí vnímané
ako jediné prirodzené distribučné prostredie pre film.

Televízia je menej ako kino
Predstava, že film patrí do kina, je zastúpená i vo filmových kritikách, rovnako ako v posudkoch na AVF: spoločne s predstavou,
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že televízna produkcia je menej hodnotná ako tá určená do kín.
Všimnime si napríklad povzbudenie, ktoré sa objavuje v posudku
k projektu Prázdniny s Bernardom:
Projekt má všetky predpoklady zaujať čo najširšie publikum a nájsť
si svoje uplatnenie nielen v televízii, ale aj na filmovom plátne.

Naopak, posudky k projektu Timova vetrovka píšu:
Projekt aj pri vnímaní súčasnej rozpracovanosti viac inklinuje k televíznemu formátu.
Obsahovo i výrazovo jednoznačne inklinuje k televíznemu spracovaniu.

Reprezentácia televízie sa prejavuje v posudkoch ako výrazné negatívum. Ak sa už raz v posudku na Audiovizuálnom fonde objavila téma televízneho filmu, projekt musel obsahovať mnoho
iných kladných vlastností, aby nakoniec podporu získal (napríklad Timova vetrovka bola vyhodnotená ako napriek všetkému
originálna a podobných filmov v našej kinematografii nemalo byť
dostatočné množstvo).
O televíznom filme sa hovorí celkom v 10% posudkov podporených projektov (oproti 12% v prípade nepodporených), pričom
platí, že ak projekt túto kategóriu získa, je neoddiskutovateľná:
televíznosť filmu je vnímaná ako objektívne platná vlastnosť, podobne ako napríklad filmový žáner (nedá sa oddiskutovať horrorovosť alebo komediálnosť).
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Televíznosť ako samostatnú a špecifickú kvalitu (a nie ako výsledok istého produkčného postupu s jasne definovanými parametrami) napokon podporujú i ďalšie výskumy. Keď mali študenti
vytvoriť asociácie na slovné spojenie televízny seriál, až 82% asociácií si nieslo výrazne záporný emocionálny náboj: zlo, odpad,
plochosť, rýchlokvas, gýč, bieda, blbosť, muky, klišé, pátos, umelosť, výmysly, zlé herecké výkony, depresia.28
Pri analýze filmových kritík i posudkov na AVF sa teda reprezentácia televízie používala ako invektíva a negatívne vnímanie televízie podporuje tiež analýza voľných asociácií. Ukazuje sa pritom,
že televízia nie je invektívou preto, že by bola napríklad komerčná (iba 6% asociácií prepájalo televízny seriál s komerciou); televízia je používaná ako invektíva skrátka sama o sebe.29

Originalita áno, ale nevieme povedať prečo
Reprezentácia originality sa nachádza v podobnej situácii ako reprezentácia televízie popísaná vyššie. Originalita premieňa naše
vnímanie filmu či filmového projektu rovnako zásadným spôsobom ako televízia: tentokrát však pozitívne. Zároveň platí, že na
základe analyzovaných filmových kritík i posudkov z AVF nemožno povedať, aké konkrétne vlastnosti musí film alebo filmový
projekt mať, aby bol kritikmi alebo posudzovateľmi označený za
originálny.
Reprezentácia originality sa vyskytuje v 44% posudkov k podpo≈ 120 ≈
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reným projektom, je teda zastúpená veľmi výrazne. V prípade
nepodporených projektov sa táto reprezentácia obracia a hovorí
sa o neoriginalite (ktorá sa vyskytla v 24% posudkov nepodporených projektov). Je však otázkou, ako vlastne projekt prívlastok
originálny môže získať.
V analyzovaných textoch sa vyskytuje výhradne ako hodnotenie
udelené z pozície vlastného názoru či autority:
Originálny a hlavne vtipný koncept prázdninového filmu.
Originálny, zdanlivo neakčný príbeh o nenápadných „obyčajných
ľuďoch“.
Unikátny príbeh dvoch utečencov z tábora smrti.
Výlučný a netradičný pohľad na intimitu, sexualitu a násilie.
Unikátny zámer.
Pokus o netradičný a originálny projekt.

Posudky vôbec neartikulujú argumenty, prečo je podľa nich projekt originálny alebo neoriginálny. Tento mechanizmus sa však
ukazuje ako problematický a to najmä preto, že naše vnímanie
originality alebo neoriginality má schopnosť zasahovať do praxe
a životov konkrétnych ľudí: verdikt o originalite môže rozhodnúť
o ďalších kariérach tvorcov i ďalšom smerovaní celej našej kinematografie. Bez jasne definovaných kritérií je však otázne, na základe čoho podobné rozhodovanie prebieha.
≈ 121 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

Dobrým príkladom je situácia ohľadom reprezentácie sociálnej
drámy, ktorú popisuje druhá časť tejto knihy. V roku 2012 sa sociálna dráma spojila s príbehom prebúdzania sa našej kinematografie, aby sme ju v roku 2014 úplne opustili jednoducho preto, že
stratila svoju schopnosť ozvláštňovať, prestala byť v našom kontexte originálnou.
Táto situácia sa neukazovala iba vo filmových kritikách, asociácie
študentov tretích ročníkov VŠMU v roku 2015 sa voči sociálnej
dráme dôrazne vyhradili: nielen, že to je podľa nich nuda, faloš a
zlo, sociálna dráma je navyše zbytočnosť, slepá ulička a už stačilo,
pričom sociálnu drámu študenti prepájali priamo s inštitúciou
VŠMU.
K filmom, ktoré boli označené za sociálne drámy, sa teda nepristupovalo ako k samostatným, svojbytným, umeleckým artefaktom so svojimi špecifickými kladmi a zápormi, no pristupovalo sa
k nim z pozície nasledujúceho predpokladu: sociálnej drámy
skrátka už stačilo.30
Iným príkladom sú žánrové filmy.
Absentujúca originalita filmu Zlo nedokázala prebudiť slovenskú
kinematografiu na začiatku roku 2012, na to sme museli počkať
na autorský film Až do mesta Aš uvedený o pol roka neskôr. No
výčitka neoriginality je so žánrovým filmom spojená dlhodobo.
V októbri 2013 píše Martin Ciel o filme Kandidát:
Ak ste náhodou videli niektorý z dielov televízneho seriálu CSI:
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(doplňte si názov nejakého mesta v USA), videli ste aj výrazovú
zložku a vyjadrovacie prostriedky filmu Kandidát. Absolútne žiadne inovácie ani originalita v obrazových riešeniach (Ciel, 2013).

V októbri 2014 píše Lucia Fajnerová o Láske na vlásku:
A práve pachuť povinnej jazdy v spojení s rezignáciou na originalitu,
žiaľ, radosť zo snímky Láska na vlásku kazí (Fajnerová, 2014).

A v auguste 2017 píše Róberta Tóthová o filme Čiara:
Motívy, ktoré Čiara recykluje, už boli zliepané v tisícke iných filmov, v čom by nebol problém, keby to tvorcovia robili po svojom s
jasným cieľom. Dominantou nie je ani prostredie „exotického“ východu, ani špecifická historická situácia. Všetko tu pôsobí umelo,
detailom chýba autentický šmak a sú rovnako nudné ako hlavný hrdina. Čiara je však šikovne vypočítaný, pomerne zručne vystavaný
film, ktorý má potenciál získať si diváka na svoju stranu (Tóthová,
2017).

Položme si však otázku: Prečo by mala byť požiadavka originality
pri žánrovom filme určujúca? Ak si túto požiadavku na seba nekladie samotný film, prečo je pre nás originalita tak dôležitá? Čo
pre nás znamená? Prečo ju chceme?
V analyzovaných filmových kritikách sa žánrový film spájal predovšetkým s reprezentáciou komercie: peňazí, zisku, diváckeho
úspechu. A komercia a originalita ako keby v našom prostredí
stáli na pomyselných opačných póloch: boli si navzájom protikladmi.
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Táto protikladnosť napokon vyvoláva prvý vážny rozpor medzi
študentmi na VŠMU hodný zvýšenej pedagogickej pozornosti.

Komercia je negatívna, no chceme robiť žánrový film
Prirodzene platí, že prvé a tretie ročníky študentov na VŠMU sa
odlišujú. Tretí ročník ateliéru hranej a televíznej réžie je napríklad oproti tomu prvému vyzretejší, pri slovách ako je dobrý film,
žáner či thriller sú jeho asociácie konkrétnejšie. Študenti tretieho
ročníka na rozdiel od toho prvého spontánne asociujú, ako by
mali takéto filmy vyzerať a aké špecifické formálne aspekty by
mali obsahovať. No medzi študentmi prvého a tretieho ročníka
ateliéru scenáristickej tvorby sa objavuje i rozpor odlišného charakteru: môžeme ho pomenovať ako rozpor medzi umením
a komerciou.
Ten sa prvýkrát objaví pri slovnom spojení artový film. Zatiaľ čo v
prvom ročníku sa artový film asociuje výhradne s kladnými slovami: kvalitou, inšpiráciou či slobodou; v treťom ročníku sa opakujú iba asociácie ako zbytočnosť, načo či bezdomovec. Artový
film sa v treťom ročníku zároveň spája s inštitúciou VŠMU.
Situácia sa opakuje i pri pohľade z opačnej perspektívy. Pri asociáciách k slovu žáner sa v prvom ročníku hovorí o obmedzení
a klišé, no tretí ročník hovorí žánru áno, viac a označuje ho za
normálnosť.
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Viac svetla do veci vnášajú asociácie k slovu Hollywood. Na jednej
strane študenti réžie vyjadrujú svoje ašpirácie. Hovoria o záujme,
možnostiach a mojom sne. Na druhej strane sa však medzi nimi
objavujú výrazne negatívne asociácie, ktoré sa spájajú s viackrát
spomínanou komerciou: ako sú priemysel, prachy či márnivosť.
Opätovne si tu tiež môžeme všimnúť rozpor medzi umením a
komerciou v ateliéri scenáristickej tvorby. Prvý ročník referuje
kriticky k hollywoodskemu pátosu, bezpointovosti a opakovaniu,
tretí vyjadruje radosť a žiada viac.
Reprezentácia Hollywoodu si tak v sebe nesie pomyselný vnútorný konflikt: niečo, na čo by som rád ašpiroval, avšak zároveň niečo, čo považujem za komerčné, teda negatívne.
Najvýraznejšie sa však tento rozpor objavuje pri slovnom spojení
komerčný film. Prvý ročník scenáristickej tvorby je zo všetkých
ateliérov v hodnotení komerčného filmu najtvrdší (jeho študenti
vyslovia celkom 2/3 zo všetkých negatívnych hodnotení). Komerčný film je podľa nich hnus, bez hodnoty, klamstvo, nenáročnosť, jednoduchosť, nelogickosť, reklama či konvenčnosť.
Tretí ročník k hodnoteniu komerčného filmu nepovie nič.31
Hodnotiace asociácie ku komerčnému filmu v treťom ročníku
úplne absentujú. Otázkou na tomto mieste preto je, prečo sa študenti tretieho ročníka hodnoteniu komerčného filmu vyhli.
Odpoveďou by mohla byť vyššie citovaná výpoveď študenta, ktorý mal pocit, že to bude trapas, keď ho uvidí dakto z VŠMU, ak
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pôjde na hollywoodsky film (Urban M., 2016f: 193). Všimnime si
tiež, že VŠMU sa priamo asociuje výhradne s artovým filmom
a sociálnou drámou. Ak je teda skupinovou normou preferovať
umenie a zatracovať komerciu, môže byť problematické tento
rozpor otvorene pomenovať, alebo sa voči nemu priamo postaviť.
Za porušenie noriem totiž môže prísť trest. Ak by som chcel napríklad napísať scenár ku „komerčnému“ science fiction v prostredí, v ktorom je normou „originálna“ sociálna dráma, môže mi
hroziť zlé hodnotenie, zosmiešnenie pred spolužiakmi na spoločnej skúške či vylúčenie z potenciálnej budúcej spolupráce
s pedagógmi. Spomeňme si na prvú časť tejto knihy: bez psychologického bezpečia nemožno hovoriť o veciach, ktoré sú pre nás
potenciálne ohrozujúce.
Ako uvidíme ďalej, podobných rozporov sa medzi študentmi
VŠMU objavuje viacero. Piata časť knihy je preto priamo venovaná otázke, ako s týmito rozpormi pracovať: respektíve, ako
k študentom pristupovať, aby takéto rozpory vôbec nevznikali.

Zhrnutie televíznosti, originálnosti i komerčnosti
V prostredí slovenskej kinematografie je bežné používať prívlastky televízny a originálny bez toho, aby sme vedeli, prečo sa daný
film či projekt filmu považuje za televízny, alebo originálny: toto
hodnotenie vychádza z vlastného vkusu, skúsenosti či názoru,
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vlastnej autority. Napriek tomu, že nepoznáme hodnotiaci kľúč,
toto hodnotenie má dopad na to, ako na filmy či filmové projekty
nazeráme. Ak je raz film či filmový projekt označený za televízny,
vypovedá sa o ňom výrazne negatívne. Ak je film či filmový projekt označený za originálny, vypovedá sa o ňom zas výrazne pozitívne.
Žánrový – respektíve komerčný – film, je však a priori spájaný
s absenciou originality, vďaka čomu sa považuje za menej hodnotný, ako napríklad film autorský. Komercia je napokon samostatnou reprezentáciou, ktorá je v našom prostredí považovaná
za výrazne negatívum: výnimku tvoria študenti tretieho ročníka
ateliéru scenáristickej tvorby, ktorí sa ale vďaka tomu ocitajú v
ostrom rozpore so svojimi mladšími kolegami.

Kam ďalej?
V predošlej kapitole som nastolil otázku, akú expertízu by mal
mať filmový kritik a akú expertízu si vyžaduje posúdenie filmového projektu. Táto kapitola sa dotýka skôr kritérií, na základe
ktorých filmy a projekty posudzujeme, pričom tieto kritériá sú
skôr intuitívne a nie je jasné, prečo by sme ich mali uplatniť na
tom ktorom mieste. Existuje napríklad paušálna požiadavka originality, nie je však jasné, prečo by mala byť originalita vlastne
dôležitá.
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Súvisí to pritom so zvolenou perspektívou.
Ak sa napríklad pozeráme na film z perspektívy sociálnej psychológie a sledujeme, aké stereotypy tento film reprodukuje, nezáleží
nám vôbec na tom, či je originálny, alebo nie (napríklad ako
v úvode tejto časti analyzované série Spievankovo, Fíha-Tralala
a Smejko a Tanculienka či film 38). Ak sa pozeráme na film
z hľadiska kulturológie, zaujíma nás skôr to, ako film vstupuje do
dominantnej kultúrnej praxe a ako ju pretvára (napríklad film
Únos alebo televízny seriál Horná Dolná, o ktorom bude hovoriť záver tejto knihy).
No ani pri rôznych estetických prístupoch nemusí mať samotná
originalita význam. Napríklad neoformalizmus síce pracuje
s kategóriou ozvláštnenia, no ozvláštnenie je iba jedným z jeho
analytických nástrojov: výskumný záujem je smerovaný skôr
k porozumeniu konzistencie filmovej formy (napríklad film môže
byť vnútorne elegantný v spôsobe prepojenia rozprávania a štýlu,
ako je napríklad u nás zatracované Babie leto).
V úplnom protiklade, napríklad pragmatistická estetika sa vôbec
nezaoberá umeleckou formou (a originalitou), ale hovorí o tom,
do akej miery film – či akékoľvek iné umelecké druhy a žánre –
ovplyvňuje, prehlbuje, rozširuje či premieňa naše každodenné
prežívanie, našu každodennú skúsenosť.
Túto tému hlbšie rozpracováva kniha
Rozbor filmu Radomíra Kokeša (2015), ktorá priamo pracuje s kladením si otázok tak,
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aby boli v súlade s použitou metódou analýzy (aby sme na film
ani na seba nekládli požiadavky, ktoré film alebo použitá metóda
nemajú ako naplniť). Opačnú perspektívu popisuje už spomínaná
kniha
Estetika pragmatizmu Richarda Shustermana (2003),
ktorá zasadzuje umenie do kontextu nášho prežívania a skúsenosti. Základná otázka, ktorú by sme si mohli položiť v závere
tejto kapitoly, je jednoduchá:
Prečo?
Prečo by malo byť kino pre film jediným dobrým distribučným
prostredím? Prečo by mala byť televízia zlá? Prečo je komercia
menej hodnotná? A prečo by mala byť požiadavka originality
kladená paušálne na všetky filmy?
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Slovenský film je zvyčajne nudný.32

študenti gymnázia v Bratislave
október 2013
návštevníci filmovej prehliadky Kinobus
september 2014
študenti VŠMU
október 2014 – február 2015
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Nudný slovenský film
V októbri roku 2013 som sa spýtal skupiny 54 stredoškolských študentov, aké slová im napadnú, keď počujú slovné
spojenie slovenský film. Takmer polovica všetkých asociácií
bolo hodnotiacich. Stále rovnakí herci. Zlí herci. Stále dokola to isté, nekonečné reprízy. Málo peňazí, lacné, nekvalita,
neprofesionalita. Neuznávanosť, neznámosť, nemôže uspieť. Zlá propagácia, zlé spracovanie, zlá úroveň, zlá hudba,
zlá kamera, zlý názov, stupídny dej, zaostalosť. Horšie ako
americké, napodobňovanie, nezáživné, depresívne, hrôza,
sklamanie. Medzi expresívnejšie výrazy patrili blbosť, hovadina a somarina. No najrozšírenejšie slovo, ktoré uviedol
každý tretí študent, bola nuda.
Pripomeňme si, že túto otázku som im položil v čase premiéry
filmu Kandidát, ktorá nasledovala po intenzívnej mediálnej
kampani. Vo filmových kritikách bol slovenský film už viac ako
šesť mesiacov plne prebudený a Kandidát spôsobil, že príbeh
slovenskej kinematografie do seba integroval i komerčný film.
Tri triedy študentov tretieho ročníka bratislavského gymnázia
prebudenosť slovenského filmu vtedy teda ešte nezaregistrovali.
O rok neskôr, v septembri roku 2014, sa však situácia s nudou
opakovala: no tento krát už so skupinou divákov, ktorá mala rozsiahlu divácku skúsenosť s aktuálnym slovenským filmom (Urban
M., 2014a; Urban & Križková, 2014).
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A spojenie sociálnej reprezentácie slovenského filmu s nudou sa
napokon zopakovalo i u študentov prvých (október 2014)
a tretích ročníkov (február 2015) ateliérov filmovej a televíznej réžie i scenáristickej tvorby na Vysokej škole múzických umení v
Bratislave. Ako sa navyše ukáže, so slovenským filmom je spojený
i ďalší rozpor, ktorému je potrebné venovať zvýšenú pozornosť:
tretie ročníky na rozdiel od tých prvých nemohli tvoriť voľné
asociácie k slovenskému filmu (Urban M., 2016f).
Preskúmajme však každé z týchto zistení bližšie.

Nudný a rozpoltený slovenský film
Výskum so študentmi bratislavského gymnázia prebiehal v dvoch
krokoch (Urban M., 2014a). V prvom kroku dostali študenti inštrukciu napísať voľné asociácie, ktoré im napadli pri slovnom
spojení slovenský film. Ako o tom hovorí už úvod tejto kapitoly,
takmer polovica (45%) asociácií bolo hodnotiacich.
Ostatné asociácie sú však dôležité nemenej. Celkom 28% asociácií sa vôbec nevzťahovalo k slovenskému filmu: referovali buď ku
Slovensku ako krajine (bryndzové halušky), alebo k samostatnému filmovému médiu (premietačka).
Iba 27% asociácií sa vzťahovalo ku konkrétnym aspektom slovenského filmu. K jeho obsahu (každodenný život, vzťahy, drogy, realita), žánrom a druhom (iba dokument a telenovela), názvom fil-
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mov (Bathory, Tisícročná včela, Jánošík) a seriálov (Panelák, Ordinácia v ružovej záhrade, Ovce.sk), menám hercov (Tomáš Maštalír, Jozef Kroner, Ladislav Chudík, Lukáš Latinák) či režiséra (jediný Juraj Jakubisko).
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Nesúvisiace
Konkrétne aspekty

28

Obrázok 7 Voľné asociácie k slovenskému filmu u študentov gymnázia

Môžeme si teda všimnúť, že študenti referovali k stavu slovenskej
kinematografie, ktorá sa viazala skôr k príbehu mŕtveho slovenského filmu. Spojenie slovenského filmu so žánrom telenovely je
pochopiteľné, študenti poznali seriály Panelák či Ordinácia
v ružovej záhrade. Spojenie s dokumentom zas referuje
k úspechom slovenského dokumentárneho filmu v druhej polovici nultých rokov (Iné svety v roku 2006, Slepé lásky v roku 2008,
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Ako sa varia dejiny a Osadné v roku 2009). Dôležité však je, že
žiadny z názvov filmov či režisérov nereferuje k aktuálnej kinematografii: Bathory bola v kinách v roku 2008 a Jánošík v roku
2009.
Ak by sme chceli túto situáciu vysvetliť metaforou kameňa hodeného do vody, tak sociálna reprezentácia slovenského filmu
u študentov bratislavského gymnázia zaostávala 4 roky za aktuálnym vývojom.33
V druhom kroku výskumu som študentov požiadal, aby
k jednotlivým voľným asociáciám priradili kladné alebo záporné
znamienko (prípadne nulu) podľa toho, či sa im dané slovo viaže
s pozitívnou, negatívnou alebo neutrálnou emóciou.34
Výsledky boli prekvapivé.
Celkom 77% hodnotení sa viazalo s negatívnou emóciou (čo je
pochopiteľné, hovoríme o blbosti, hovadine, sklamaní, nude...).
No zároveň až 60% konkrétnych aspektov slovenského filmu je
spojených s kladnými pocitmi (a iba 20% so zápornými).
Stávame sa tak svedkami istého paradoxu. Konkrétne aspekty
slovenského filmu sú hodnotené kladne, no samotný slovenský
film si so sebou nesie a priori negatívne očakávania. Akoby bol
slovenský film – sám o sebe – považovaný za niečo negatívne,
a to napriek tomu, že naše vlastné konkrétne znalosti a skúsenosti svedčia o opaku.
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Obrázok 8 Emócie, ktoré sa viažu k voľným asociáciám (v percentách)

Samozrejme, sociálne reprezentácie sa vyvíjajú a ak by zostal zachovaný odstup štyroch rokov, dnes, v roku 2017, by sme mali byť
svedkami prebudenia slovenskej kinematografie v širokej verejnosti.
To je však už priestor pre ďalšie skúmanie.35

Nudný slovenský film, ku ktorému sme ale otvorení
Skúsme sa teraz presunúť k publiku, ktoré má rozsiahlejšiu divácku skúsenosť s pozeraním slovenského filmu. S mojou kole-
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gyňou Evou Križkovou (Urban & Križková, 2014) sme oslovili
návštevníkov filmovej prehliadky Kinobus 2014, ktorá sa odohrala v septembri 2014, pričom výskumu sa zúčastnilo celkom 22
účastníkov.
Naši participanti, pohybujúci sa v rozmedzí 25 – 35 rokov, mali za
sebou ukončené vysokoškolské štúdium a popisovali svoje rozsiahle skúsenosti so sledovaním divácky náročnejších filmov. Pri otázke na ich obľúbených tvorcov sa opakovali mená
ako Jim Jarmush či Quentin Tarantino, Wim Wenders, Michel
Gondry, Krzysztof Kieslowski, Fred Kelemen, Benedek Fliegauf a
približne desiatka ďalších.
Participanti na ich filmoch vyzdvihovali atmosféru, jedinečnosť,
originalitu či prekonávanie seba samého.
Pri otázke na sledovanie slovenských filmov sa ukázalo, že naši
participanti mali rozsiahlu divácku skúsenosť i so súčasným slovenským filmom. Každý uviedol aspoň jeden film, ktorý mal
premiéru v posledných troch rokoch, viackrát sa pritom opakovali filmy Dom a Až do mesta Aš (zhodne po trikrát), Môj pes Killer
(dvakrát), objavili sa však i Deti, Zázrak, Ďakujem, dobre, Comeback, Nový život či Felvídek a „komerčné“ Pandy (dvakrát), Kandidát a Socialistický Zombi Mord.
Keď sme sa následne spýtali, ktoré slovenské filmy na participantov najviac zapôsobili, uvádzali podobne širokú paletu filmov: na
jednej strane to boli napr. Pandy či Socialistický Zombi Mord pre
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ich sviežosť, hravosť, radosť z tvorby, na druhej strane Comeback
či Ďakujem, dobre pre ich atmosféru. Všimnime si, že tieto filmy
sú hodnotené na základe vlastností, ktoré participanti pripisujú
svojim obľúbeným filmom (ako je jedinečnosť či atmosféra).
Ak sa však pozrieme na samotnú reprezentáciu slovenského filmu, uvidíme jej spojenie predovšetkým s negatívnymi konotáciami: s patetickosťou (trikrát), depresiou a nudou (zhodne po
dvakrát), pochmúrnosťou, existencialitou, skepsou, ťažobou, pomalým rozvojom či klesajúcou úrovňou. Na druhej strane stál ako
synonymum kvality dokument (štyrikrát), ktorý bol považovaný
za výhradne pozitívnu stránku slovenskej kinematografie.36
Opäť sa tak stávame svedkami situácie, ktorá je vlastne paradoxná. Napriek tomu, že participanti hodnotili filmy ako Pandy, Socialistický Zombi Mord či Kandidát pozitívne, samotná sociálna reprezentácia slovenského filmu bola asociovaná prevažne
s negatívnymi obsahmi. Je preto otázkou, či sa neopakovala situácia z výskumu so stredoškolskými študentmi: konkrétna pozitívna skúsenosť so slovenským filmom nestačila na to, aby prenikla do reprezentácie slovenského filmu a zmenila jej negatívny
charakter.
To podporujú i viaceré očakávania, ktoré sa spájali so sledovaním
slovenského filmu. Zvyčajne, keď si naši participanti majú pozrieť
slovenský film, očakávajú sklamanie, veľa statických záberov,
otáznu kvalitu, dačo intelektuálne, film zabúdajúci na snahu o
vlastnú originalitu či ukojenie masochistických chúťok.
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No približne rovnaký počet tvoria i pozitívne očakávania: som
zvedavá, aké to bude; čakám, že konečne uvidím niečo dobré; nič
moc, ale lepší sa to; že nájdem niečo z môjho pohľadu na Slovensko a na svet.
Vo svojich očakávaniach tak bola polovica participantov, napriek
negatívne vnímanému súčasnému stavu slovenskej kinematografie, otvorená a zvedavá na jej budúci vývoj. Nachádzali sa participanti filmovej prehliadky Kinobus 2014 už v príbehu o prebúdzajúcom sa slovenskom filme?

Nudný slovenský film, o ktorom mlčíme
Posledný výskum tejto kapitoly skúmal sociálnu reprezentáciu
slovenského filmu u študentov ateliéru filmovej a televíznej réžie
a ateliéru scenáristickej tvorby na VŠMU (Urban M., 2016f). Zber
dát prebehol v prvých ročníkoch v októbri 2014 a v tretích ročníkoch vo februári 2015. To znamená, že príbeh slovenskej kinematografie sa už viac ako rok nachádzal v stave prebudenej slovenskej kinematografie. Zároveň sa vo filmových kritikách už úplne
upustilo od spätosti slovenského filmu a sociálnej drámy.
Toto časové zaradenie zohráva dôležitú úlohu pri porozumení
analyzovaným voľným asociáciám. Ukázalo sa totiž, že študenti
prvých a študenti tretích ročníkov považujú za slovenský film
niečo úplne odlišné: slovenský film v tretích ročníkoch bol mŕtvy
a neexistujúci, zatiaľ čo slovenský film v prvých ročníkoch bol so≈ 138 ≈
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ciálnou drámou.
Prvé ročníky asociovali slovenský film s jeho prebúdzaním, objavujú sa slová ako v počiatku, v rozpuku, nádej, hľadanie. Slovenský film prvé ročníky zároveň spájajú so sociálnou drámou, explicitne sa asociuje sociálna dráma, sociálne témy, realita či spoločnosť.
Tretiaci v ateliéroch scenáristiky i réžie zhodne asociovali slovenský film s výrazmi ako sú mŕtvy, nič či a točí sa ešte?. Zároveň sa
tu objavuje i asociácia dokument, ktorá referuje k úspechom slovenských dokumentárnych filmov v rozmedzí rokov 2006 až
2009.
Študenti prvých ročníkov teda pracujú so sociálnou reprezentáciou slovenského filmu, ktorá je približne rok za aktuálnym vývojom. Študenti tretích ročníkov v oboch ateliéroch však operujú so
sociálnou reprezentáciou slovenského filmu, ktorá prestala byť
aktuálna už pri ich vlastnom nástupe na vysokú školu.
Je dôležitou otázkou, prečo študenti neprehodnotili svoje vnímanie slovenského filmu ako mŕtveho a neexistujúceho počas troch
rokov štúdia na škole, ktorá v danom čase určovala aktuálne
trendy vo vnímaní slovenskej filmovej tvorby.37 Táto otázka navyše získava na význame, keď si všimneme počet voľných asociácií
v jednotlivých ročníkoch (Obrázok 9).
Prvé ročníky vytvorili k slovenskému filmu 22 asociácií a tretie
ročníky 7 (t. j. 24%). Vychádzajúc z psychodynamickej teórie,
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nízky počet asociácií signalizuje odpor, ktorý sa spája predovšetkým s problematickými obsahmi v nevedomí.
80

76

70
60
50
40
30

24

20
10

0
Prvé ročníky

Tretie ročníky

Obrázok 9 Percentuálny podiel asociácií k slovenskému filmu

Musíme si preto položiť otázku: Prečo majú študenti réžie
a scenáristiky po troch rokoch štúdia na VŠMU problematický
vzťah k slovenskému filmu?
Situácia sa navyše opakuje i v prípade testu nedokončených viet.
Ten funguje na rovnakom princípe ako voľné asociácie, pozornosť je však nasmerovaná konkrétnejšie. Študentom som predložil inštrukciu: doplňte prosím nasledujúcu vetu tak, ako si myslíte, že by mala pokračovať.
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Veta znela:
Slovenský film je zvyčajne...
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Obrázok 10 Percentuálny podiel študentov v danom ročníku, ktorí sa vyhli doplneniu
podnetovej vety "Slovenský film je zvyčajne..."

Ešte predtým, ako sa pozrieme na konkrétne odpovede, všimnime si, že doplneniu tejto vety sa vyhlo 7 z 12 študentov tretích
ročníkov – na porovnanie – v prvých ročníkoch neuviedli odpoveď iba 2 študenti z 15. Opäť sa tak ocitáme v situácii, kedy sa
študent vyhne problematickej odpovedi. Na rozdiel od rozporu
medzi artom a komerciou sa však problematický vzťah k slovenskému filmu dotýka tretích ročníkov v oboch ateliéroch.
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Pri pohľade na konkrétne odpovede, test nedokončených viet
opätovne ukazuje, že prvé ročníky spájajú slovenský film so sociálnou drámou, pričom v tretích ročníkoch táto asociácia celkom
absentuje.

Slovenský film je zvyčajne... Neg. hodnotenia
I. ročník réžie

Sociálne témy

Poz. hodnotenia

nudný

naturalistický

prekvapením

na hovno

sociálna dráma

vedľa
III. ročník réžie

únavný
nedivácky

I. ročník scenáristiky

nudný

pravdivý

chvályhodný

nezaujímavý
málo nápaditý
bez nápadu
depresívny
III. ročník scenáristiky

nudný
limitovaný
nedotiahnutý

Percentuálny podiel

72%

17%

11%

Tabuľka 1 Doplnenia podnetovej vety "Slovenský film je zvyčajne..."

Dominantné je však spojenie reprezentácie slovenského filmu
s nudou. Slovenský film je podľa všetkých študentov vo všetkých
ročníkoch a vo všetkých ateliéroch zvyčajne nudný, depresívny,
únavný, bez nápadu či na hovno (Tabuľka 1). Celkom 72% dopl-

≈ 142 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

není podnetovej vety Slovenský film je zvyčajne... bolo pritom negatívnych (iba 11% bolo pozitívnych).
Spoločne s problematickým vzťahom tretích ročníkov k slovenskému filmu (ktoré sa tak ocitajú v rozpore s ročníkmi prvými)
preto ide o stav, ktorému je opäť potrebné venovať zvýšenú výskumnú i pedagogickú pozornosť.
Ako ukáže nasledujúca časť tejto knihy, nejedná sa o posledný
rozpor medzi študentmi na VŠMU. Najviac najsilnejších emócií
sa totiž viaže až s našou koncepciou autorstva.
Po tom, čo sme sa v posledných dvoch častiach zaoberali príbehmi a sociálnymi reprezentáciami, ktoré sa v priestore slovenskej kinematografie vyskytujú (prebúdzanie, realita, originalita,
komercia, televízia, nudný slovenský film), je na čase, aby sme sa
presunuli k hlavnej téme tejto knihy...
Identite autora.

Zhrnutie nudy slovenského filmu
Tri výskumy v rozmedzí rokov 2013 až 2015 odhalili spojenie sociálnej reprezentácie slovenského filmu s nudou. Výsledky dvoch
z nich (so študentmi bratislavského gymnázia a náročnejším filmovým publikom) pritom poukázali na istý paradox: konkrétne
skúsenosti so slovenským filmom participanti hodnotili ako
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kladné, no samotný slovenský film bol napriek pozitívnym skúsenostiam spájaný takmer výhradne s negatívnymi obsahmi.
Druhý paradox sa objavuje v tretích ročníkoch ateliérov filmovej
a televíznej réžie a scenáristickej tvorby na VŠMU: nízka tvorba
voľných asociácií a vyhnutie sa doplneniu podnetovej vety poukazuje na ich problematický vzťah so slovenským filmom.

Kam ďalej?
Zmena sociálnych reprezentácií prebieha za normálnych okolností iba pozvoľne. Ako sme napokon mohli vidieť i v tejto kapitole, zdržanie za aktuálnym vývojom viac ako štyri roky môžeme
považovať za prirodzené. Ako teda premeniť reprezentáciu nudného slovenského filmu, respektíve, ako túto zmenu akcelerovať?
Odpoveď je v podstate jednoduchá: podobne ako premieňame
akékoľvek iné zažité schémy, stereotypy alebo predsudky.
V prvom rade je potrebné vymyslieť zmysluplný dôvod, pre ktorý
by malo byť potrebné túto zažitú schému opustiť. Platí totiž, že
pokiaľ nemáme dôvod na zmenu našich postojov, je iba veľmi
nepravdepodobné, že s nimi niečo spravíme (Bicchieri, 2017). Položme si teda najprv otázku:
Prečo by malo byť pre mňa ako diváka prospešné vzdať sa predstavy o nudnom slovenskom filme?
Dôvodov môže byť v súčasnosti viacero. Napríklad to, že s týmto
≈ 144 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

postojom prichádzame o napínavú žánrovú kinematografiu
(Kandidát, Červený kapitán, Čiara), strácame možnosť vyjadrovať sa k veciam verejným (Únos, Krehká identita, Kauza
Cervanová), nezúčastňujeme sa dôležitých skupinových rituálov
(38, Rytmus – Sídliskový sen, Arcibiskup Bezák zbohom...),
alebo strácame možnosť osobnostne rásť pri spoločensky tabuizovaných témach (Špina, Čistič).
Následne si musíme uvedomiť, že reprezentácia nudného slovenského filmu nefunguje ako predstava iba sama o sebe, ale spájajú
sa s ňou očakávania konkrétneho správania: napríklad, že na
nudný slovenský film sa nechodí do kina. Preto je potrebné vytvoriť atmosféru, v ktorej je nami požadované správanie považované za skupinovú normu. To znamená, že divák, ktorý sa rozhodne ísť na slovenský film, nemôže mať pocit, že to robí ako prvý, že je vo svojom konaní osamotený, ale že robí niečo, čo robia
všetci – ideálne blízki priatelia – okolo neho (Bicchieri & Mercier,
2014).
Dobrým nástrojom by mohla byť mediálna kampaň v duchu:
Stojíš práve v MHDčke? Sedíš v školskej triede? Alebo v openspaci?
Skús spočítať ľudí, ktorých máš okolo seba... každý piaty z nich bol
už tento rok v kine na slovenskom filme. Staň sa aj Ty súčasťou
našej kinematografie.
Až v tomto bode prichádza na rad samotná premena nudného
slovenského filmu. Tá prebieha postupne v dvoch krokoch.
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Na začiatku procesu zmeny sa ľudia dostanú do kontaktu so svojou zažitou predstavou, táto schéma sa vyvolá z pamäti a aktivuje
sa (Crocker, Fiske, & Taylor, 1984). Napríklad môžeme študentom pustiť jeden naozaj veľmi nudný úryvok slovenského filmu.
Následne ľudí vystavíme kontaktu s množstvom skutočností,
ktoré úplne odporujú ich očakávaniam (Bicchieri & Mercier,
2014). Tým vyvoláme nepríjemný stav kognitívnej disonancie, teda
vnútorného rozporu medzi tým, čo si myslím a tým, čo práve vidím (Mercier & Sperber, 2011; Urban M., 2014c). Napríklad by sme
mohli študentom prehrať niekoľko úryvkov zo slovenských filmov, ktoré sú dynamické, vzrušujúce, či dramatické.
Ak sme do tejto chvíle dokázali vytvoriť dostatočne presvedčivé
dôvody, pre ktoré má zmysel opustiť svoje staré schémy
a zároveň sme vytvorili prostredie, v ktorom ľudia veria, že správanie spojené s novým presvedčením je pre všetkých normálne, je
pravdepodobné, že staré presvedčenie sa vplyvom nových znalostí skutočne zmení (Bicchieri & Mercier, 2014). Dobrým prostriedkom pritom môže byť napríklad riadená imaginácia (Lášticová,
Andraščiková, & Kočišová, 2015), v ktorej sú staré presvedčenia
konfrontované s novými skúsenosťami. Napríklad:
Slovenský film je nudný? A videli ste Čiaru?
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Poznámky k tomu, čo je náš film
19

Pre citát pozri Urban M., 2016f: 193.

20

Sociálne reprezentácie majú podľa Serge Moscoviciho (2000: 22-23) dve úlohy:
„Ako prvé konvencionalizujú objekty, osoby a udalosti, ktoré zažívame. Dávajú im
definitívnu formu, kategorizujú ich a nakoniec ich ustanovia za model istého typu,
rozlíšiteľný a spoločne používaný skupinou ľudí. [...] Za druhé, reprezentácie sú preskriptívne, vnucujú sa nám neodolateľnou silou. Táto sila je kombináciou štruktúry,
ktorá je prítomná predtým, ako vôbec začneme rozmýšľať a tradície, ktorá nám predpisuje, čo si máme myslieť.“ Sociálna reprezentácia teda v prvom rade umožňuje vzájomné porozumenie. Ak si vypomôžeme ľudovou slovesnosťou, umožňuje nám nemiešať jablká s hruškami. V druhom rade sa sociálna reprezentácia snaží predísť strate porozumenia tým, že chce zachovať – zakonzervovať – svoju podobu, aby v jednej
podobe bola prístupná pre čo najväčší počet ľudí.
21

Na tento paradox upozorňuje Jean-Claude Abric (1993), sociálna reprezentácia je
konsenzuálna a zároveň individuálna. To znamená, že hoci je reprezentácia ako taká
spoločná pre skupinu, môže sa medzi členmi jednej skupiny variovať.
22

Kapitola je prepracovanou verziou štúdie Reprezentácia smrti v kritickej reflexii
filmu 38 (Urban M., 2015b).
23

Kapitola je prepracovanou verziou štúdie Reprezentácie muža a ženy v súčasných slovenských hudobných filmoch určených pre deti (Urban & Urban, 2017).
24

Metóda voľných asociácií pochádza z individuálnej psychoterapie, v ktorej mala za
úlohu odhaľovať problémy s obsahmi vytesnenými do nevedomia (napríklad traumatické spomienky): keď klient v psychoterapii nedokázal vytvoriť asociáciu, mal nezvyčajne dlhý reakčný čas alebo jeho asociácia bola vyhýbavá či úniková, indikovalo to
problematický obsah. V sociálnej psychológii sa voľné asociácie začali používať pre
svoju vlastnosť neaktivovať ego-obranné mechanizmy: napríklad na priamu otázku,
aký má respondent názor na emocionálne silne konotované fenomény, by sa úprimnej odpovedi mohol vyhnúť (v našom kontexte napríklad Róm, homosexualita, nacizmus, rasizmus a pod.). Pre viac pozri Plichtová (2002: 51-108).
25

Ja sám nie som výnimkou (pozri Urban M., 2014b).

26

Nechcem tu však podsúvať predstavu, že spojenie projektu s realitou je príčinou
(kauzalitou) podpory. Môže to byť iba súčinnosť rôznych faktorov (korelácia), naprí-
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klad projekty spojené s reprezentáciou reality mohli mať ešte nejakú inú – neartikulovanú – kvalitu, ktorá sa s nimi viazala a ktorá spôsobila ich podporu.
27

Všetky zistenia v tejto kapitole pochádzajú z výskumov uverejnených v mojej dizertačnej práci (Urban M., 2016f).
28

Toto zistenie môže byť prekvapivé v kontexte televíznych seriálov prenikajúcich
k nám zo zahraničia (napríklad od roku 2010 Sherlock, od roku 2011 Game of Thrones, od roku 2013 House of Cards, od roku 2014 True Detective a pod.).
29

Úplne rovnaká situácia sa opakovala pri slovnom spojení reality show, oproti televíznemu seriálu bola iba posilnená hodnotiaca zložka: celkom 94% asociácií k reality
show je konotovaných záporne. Reality show sa tak vníma ako morbídnosť, otupenie,
zlo, fake, blbosť, shit, dno, primitívnosť, špinavé, hriech, manipulácia, faloš, odpor či
hlúpi ľudia, ktorí kričia. Ostatných 6% asociácií tvorí slovo sex.
30

S mojou študentkou Luciou Mihálovou (Mihálová & Urban, 2017, under review)
sme analyzovali divadelné kritiky k predstaveniam s témou holokaustu medzi rokmi
2010 až 2016: ukázalo sa pritom, že téma holokaustu bola spočiatku v kritikách vítaná
ako téma s veľkým spoločenským prínosom, vyzdvihovala sa jej dôležitosť v boji
s extrémizmom, vo vzdelávaní mladých a pod. No s opakujúcimi sa predstaveniami
s témou holokaustu sa však v kritikách objavila potreba originality a kritiky začali
klásť spoločenský prínos do úzadia – s narastajúcim počtom predstavení neboli jednotlivé predstavenia podľa kritík skrátka dostatočne originálne. Opakovala sa tu teda
situácia so sociálnou drámou v prípade filmových kritík – divadelní kritici sa nasýtili
a potreba originality stála vyššie ako napríklad spoločenská závažnosť témy holokaustu. Je pritom nanajvýš otázne, či je v dnešnej spoločnosti potreba originality skutočne
dôležitejšia ako potreba reflexie extrémizmu.
31

Toto zistenie sa neodzrkadlilo iba v kvalitatívnej analýze, ale i v štatistickom spracovaní (ANCOVA). Medzi prvým a tretím ročníkom sa ukázal signifikantný rozdiel
2
F(1, 7.10) = 6.90, p = 0.012, ηp = 0.15 v priemernom počte voľných asociácií
k podnetovým slovám spojených s komerciou (napríklad Hollywood, žáner, thriller)
a k podnetovým slovám spojených s artom (napríklad sociálna dráma, autorská sloboda). Priemerný počet asociácií na jedného študenta pri arte bol v prvom ročníku
1,63 (SD = 0,42) a v treťom 1,2 (SD = 0,38); priemerný počet asociácií pri komercii bol
v prvom ročníku 1,32 (SD = 0,48) a v treťom ročníku 1,58 (SD = 0,43). Študenti
v prvom ročníku teda asociovali signifikantne viac k artu ako ku komercii a naopak,
v treťom ročníku študenti asociovali signifikantne viac ku komercii ako k artu. Ak
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máme toto zistenie interpretovať – vychádzajúc z psychodynamickej teórie – menej
asociácií vytvoríme k podnetovým slovám, ktoré sú pre nás niečím problematické.
Pre prvé ročníky tak bola problematická komercia a pre tretie art.
32

Pre citát pozri Urban M., 2014a: 148; Urban M., 2016f: 189; Urban & Križková, 2014:

7.
33

Podľa Serge Moscovica (2007) je podobné zaostávanie prirodzené, u podobnej skupiny považuje zdržanie za aktuálnym vývojom v rozsahu 5 rokov za bežné.
34

Najlepšie si tento prístup vyskúšate, ak si napíšete voľné asociácie, ktoré vám napadnú napríklad pri slovnom spojení Coca-Cola. Ak k týmto voľným asociáciám priradíte znamienka podľa emócií, ktoré sa vám s nimi spájajú, zistíte, aký emocionálny
vzťah máte k sociálnej reprezentácii daného nápoja. Tento druh výskumu je bežný
v marketingovej praxi, reklama následne cielene pracuje s pretváraním negatívne
vnímaných asociácií: snaží sa ich doslova prepísať. Ak je napríklad voľnou asociáciou
k sladenému nápoju cukor či obezita, nie je nič lepšie, ako vytvoriť reklamu spojenú s
mladými vyšportovanými ľuďmi, fyzickou aktivitou (napríklad sexom) či športom
(sponzorovanie futbalových podujatí) a pod. Podobne sa však vedú i výskumy zamerané na zistenie prítomnosti predsudkov a stereotypov spojených s národnosťou, rodom či sexuálnou orientáciou, pričom zistenia následne môžu byť využité pri redukcii predsudkov (napríklad v zónach vojnových konfliktov či otvorených prejavoch rasizmu a xenofóbie). Viac pozri s. 147-149 tejto knihy.
35

Existujú ukazovatele, ktoré by s týmto stavom mohli byť spojené: napríklad rast diváckej návštevnosti slovenských filmov (môj návrh na kvantitatívny výskum). Výskumnú pozornosť by si zaslúžili tiež komentáre na filmových databázach, respektíve
komentáre k filmovým kritikám na diskusných fórach, a to práve s cieľom popísať
stav, v ktorom sa momentálne nachádza príbeh o slovenskej kinematografii v laickom
publiku (môj návrh na kvalitatívny výskum).
36

Okrem neho sa vyskytli iba tri ďalšie pozitívne konotované asociácie: kvalitný a
osobitý, zážitok a čím ďalej tým lepšie.
37

Katarína Mišíková a Mária Ferenčuhová, ktoré svojimi textami pretvárali príbeh
slovenskej kinematografie, sú výskumnými a pedagogickými pracovníčkami na Katedre audiovizuálnych štúdií na VŠMU.
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Biografie, najmä autobiografické rozprávania, vychádzajú z konvenčných, známych a kultúrou zadefinovaných šablón. Iba v ich rámci môžu byť
tieto príbehy vnímané a akceptované ako uveriteľné reprezentácie samých seba: ako zmysluplné
životné príbehy.

Barbara Zielke a Jürgen Straub (2008)
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IDENTITA AUTORA
S reprezentáciou autora sme sa už stretli: režisér odvážne
prekonávajúci nepriazeň spoločnosti, keď bol slovenský
film ešte mŕtvy. No predstava romantického hrdinu – umelca – ktorý ide sám proti všetkým, sa s prebudením slovenskej kinematografie skryla do úzadia a takmer by sa mohlo
zdať, že zanikla. To je však omyl. Autor totiž znamená
omnoho viac, ako jednu predstavu spoločnú pre slovenských filmových tvorcov, vedcov, kritikov či študentov. Stať
sa autorom predstavuje najvyššiu možnú métu, na ktorú u
nás možno dosiahnuť, najvyššiu možnú métu, na ktorú
možno vôbec ašpirovať. Z perspektívy autora sa môžeme vyjadrovať k akejkoľvek téme bez potreby verifikácie, z perspektívy autora môžeme hodnotiť, posudzovať, meniť. Ako
autor mám nárok na získanie grantu, ako neautor si zaslúžim iba výsmech. Ak si uvedomíme, akú silu má autor, pochopíme, prečo sa s ním viaže najsilnejší rozpor medzi študentmi filmu: každý chce byť autorom, niektorí študenti sú
však z hry o autorstvo a priori vylúčení.
Byť autorom je otázkou toho, kým sme. Našej identity. Toho, za
koho sa považujeme my a za koho nás považujú ostatní. Toho, za
koho sa považovať chceme a dokážeme a toho, za koho nám okolie umožní sa považovať.
≈ 152 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

Táto kniha vo svojich dvoch predošlých častiach hovorila o príbehoch a sociálnych reprezentáciách: príbeh prebúdzania slovenskej kinematografie či príbeh filmovej pocty zosnulému hrdinovi,
ktoré sme si rozprávali ako komunita; a sociálne reprezentácie,
ktoré sa v týchto príbehoch stávali hlavnými či vedľajšími hrdinami (od bojujúceho režiséra cez žiadanú originalitu, nežiadanú
televíziu, pripisovanú nudu, po tragickú smrť skrytú niekde v pozadí).
Táto časť bude hovoriť o tom, ako tieto príbehy a sociálne reprezentácie prepájame v jednom bode, akomsi pomyselnom priesečníku, ktorý tieto príbehy a reprezentácie usporadúva do pre
nás zmysluplného celku. V našej identite (Urban M., 2014d).
Skúsme si položiť jednoduchú otázku: Kto sme?
Muž, žena, matka, syn, manažér, riaditeľka, predavač, doktorka,
milenec, Slovák či Európanka, filmová kritička, scenárista či režisérka... je pravdepodobné, že by sme dokázali vymenovať mnoho
sociálnych reprezentácií, s ktorými sa identifikujeme.
Teraz si skúsme položiť inú otázku: Ako to dokážeš zvládať, byť
zároveň matkou a riaditeľkou a manželkou a vedkyňou a milenkou
a záhradníčkou?
Odpoveď by bola zrejme formulovaná ako príbeh, ktorý by tieto
jednotlivé sociálne reprezentácie usporiadal do koherentného
celku. Príbehu, ktorý by nám samotným dával zmysel a ktorému
by dokázali uveriť i ostatní (Hermans, 1999; Schechtman, 2011;
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Zielke & Straub, 2008).
Naša identita je tvorená celým radom týchto príbehov: najranejšou spomienkou počnúc a víziami svojej budúcnosti končiac.
Gabriel Garciá Márquez (2002) napríklad otvára svoju autobiografiu nasledovne:
Život není to, co člověk prožil, ale co si z něj pamatuje a jak si to
pamatuje, aby o tom mohl vyprávět (Márquez, 2002: 5).

No naša identita nie je tvorená iba jedným veľkým príbehom
(Bamberg, 2008a; 2008b; pozri aj Freeman, 2006). Obsahuje tiež
mnoho odbočiek, nepravdepodobných alebo zamlčaných zakopnutí, príbehov, ktoré radšej odsúvame na pozadie, pretože narúšajú koherenciu nášho veľkého rozprávania. A tak, radšej ako sa
snažiť zachytiť jediný príbeh vo svojej zdanlivej celistvosti, súčasný výskum zameral svoju pozornosť radšej na naše každodenné
príbehy a ich drobné diskrepancie, ich nenápadné prejavy v našich bežných činnostiach a v tom, ako sa v týchto malých nesúrodostiach zrkadlí to, kým sme (Bamberg, 2006; 2008a; 2008b).
Tomáš Garrigue Masaryk to vo svojich rozhovoroch s Karlom
Čapkom (2013) vyjadril nasledovne:
Můj život byl plný, bylo toho mnoho; teď už zapomínam detaily
a přesný chronologický postup. Ja mám i v zapomínaní svou metodu; co už je odbyto, vyhodím z hlavy, abych jí měl volnou a čistou:
jako když se dělá pořádek na psacím stole. A pak, abych byl upřímný, nemohu říci všechno: nejen kvůli lidem. Mám pochybnosti, má-
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li člověk dost vhodných slov, kterými by vyjádřil to nejvnitřnější.
Kto umí číst, najde mě v mých pracích mezi řádky (Čapek, 2013:
99).38

Táto časť knihy bude hovoriť o tom, ako sa zrkadlí identita autora vo filmovej kritike, ako sa autorom stávame, čo nám status autora prináša a umožňuje, a tiež to, prečo je boj medzi študentmi
o možnosť byť autorom tak problematický.39

Filmy, ktoré sú autorskejšie ako iné
Vo svojom výskume som sa po prvýkrát s autorom stretol pri
analýze filmových kritík: prekvapilo ma, že napriek tomu, že film
vzniká ako kolektívne dielo, autorstvo filmu je pripisované výhradne režisérovi.40 Zároveň sa zdalo, že zatiaľ čo pri dokumentárnych filmoch a filmoch autorských (napokon, vidíme to
už v názve kategórie, ktorú filmoví kritici používajú: autorský
film) je autorstvo neproblematizované, no pri komerčnom filme
koncepcia autora pokrivkáva. To ale nemusí byť zas až tak prekvapivé, o nevôli ku komercii hovorila už predošlá časť tejto knihy.
Aby som mohol tento jav skúmať, zvolil som formu obsahovej
analýzy: v každej jednej z 265 analyzovaných filmových kritík
som spočítal, koľkokrát sa v nej referuje k jedinému autorovi
a koľkokrát sa v nej referuje ku kolektívu autorov. Výsledky sú
zaznamenané v Tabuľkách 2, 3 a 4.
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Dokumenty
2012
Muži revolú..

9,2

0

Dokumenty
2013
Krehká iden..

15,3

0

Dokumenty
2014
Všetky moje ..

4

0,5

Zvonky šťas..

2,3

0

Nový život

13,7

0

Arcibiskup B..

5,2

0,1

Cigáni idú..

6,4

0

Exponáty ..

14,3

0,5

Hrana

1,5

3,7

Od Fica do F..

11,5

0

Absolventi

j.č.

m.č.

j.č.

m.č.

j.č.

m.č.

8

1

Štvorec v kr..

5

0

Kauza Cerva..

11,1

0

"38"

1

2

Zamatoví ter..

5,8

0

Comeback

6,1

0,4

Vlna vs. Breh

6

0

Salto Mortale

5,6

0,2

priemer 2012

7,35

0

priemer 2013

11,4

0,25

priemer 2014

4,3

0,86

medián 2012

7,8

0

medián 2013

12,4

0

medián 2014

5,1

0,3

Tabuľka 2 Priemerný počet referencií k autorovi v kritikách dokumentárnych filmov

Pri pohľade na referencie k autorovi pri dokumentárnych filmoch
si uvedomíme, že pri filmoch, ktoré mali emocionálne vlažné kritiky, sa referovalo k autorovi spravidla menej, ako pri filmoch,
ktoré vyvolávali intenzívne emócie.
Emblematický príklad predstavuje film Nový život, ktorý vzbudzoval veľmi intenzívny pocit intimity, ktorý sa preniesol i do tónu filmových kritík (podobne ako sa do neho preniesla pietnosť
spájaná s reprezentáciou smrti). Výhrady i pochvaly k filmu Nový
život boli adresované priamo režisérovi filmu Adamovi Oľhovi,
ktorého oslovovali – intímne – jeho krstným menom: Adam či
Adamko.

≈ 156 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

Z tohto pohľadu je anomáliou film Hrana – 4 filmy o Marekovi
Brezovskom, ktorého kritiky boli veľmi angažované. Problémom
sa však stal jeho režisér: Patrik Lančarič. Ako ukážu nasledujúce
kapitoly, postava režiséra zohráva pri dokumentárnom filme dôležitú úlohu – no Patrik Lančarič nie je etablovaným dokumentaristom – je známy predovšetkým ako divadelný režisér a vo svete
slovenského filmu je prakticky veľká neznáma. Pre filmových kritikov preto jeho étos (dôveryhodnosť, status, životný príbeh) nebol dostatočne zaujímavý na to, aby o ňom bolo potrebné – či
vôbec možné – hovoriť (o tom viac nižšie).
Autorské filmy 2012
eŠteBák

6,9

0,6

Autorské
filmy 2013
Ďakujem, do..

6,1

0,7

Autorské filmy 2014
Dobrý človek

4

0,7

Anjeli

7,3

0,5

Môj pes Killer

8,9

0,1

V tichu

3,2

0,7

Tanec med..

7,2

0,2

Zázrak

6,7

0,4

Deti

4,6

1

Až do mest..

7,5

0

priemer 2012

7,2

0,33

priemer 2013

7,2

0,4

priemer 2014

3,9

0,8

medián 2012

7,3

0,35

medián 2013

6,7

0,4

medián 2014

4

0,7

j.č.

m.č.

j.č.

m.č.

j.č.

m.č.

Tabuľka 3 Priemerný počet referencií k autorovi v kritikách autorských filmov

Pri dokumentárnych i autorských filmoch (pozri Tabuľky 2 a 3)
pritom platil rovnaký vzťah: čím viac sa referovalo k jedinému
autorovi, tým menej sa referovalo ku kolektívu tvorcov.41
Táto situácia však už neplatila pri filme komerčnom (Tabuľka 4),
pri ktorom sa v referenciách k autorovi ukazujú odlišné pravidlá.
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V prvom rade si musíme všimnúť štatisticky významný prepad
v počte referencií k jedinému autorovi v prípade komerčného
filmu.42
Podľa kritík je pritom ideálnym – modelovým – príkladom komerčného filmu film Kandidát, pri ktorom sa častejšie referovalo
ku kolektívu tvorcov ako k jedinému autorovi.
Ako o tom hovorí táto kniha už v časti o sociálnych reprezentáciách, komerčný film sa v našom prostredí vníma skôr ako produkt, ktorý je vytvorený za účelom zisku. Stojí vo faktickej opozícii voči originalite, ktorá je spájaná skôr s umením, t. j. autorským filmom. Tvorcovia Kandidáta sa s touto situáciou snažili
vyrovnať novým spôsobom.
Komerčné
filmy 2012
Immortalitas
Zlo

j.č.

m.č.

5,4

1

3

0,4

Komerčné
filmy 2013
Miluj ma al..
Attonitas
43

j.č.

m.č.

4

0

Komerčné
filmy 2014
Krok do tmy

1

0,6

9,5

0

Tigre v mes..

3,3

0,8

Intrigy

Tak fajn

3,3

0,7

Kandidát

0,8

1,5

Babie leto

3,3

0,1

j.č.

m.č.

4,3

0,3

Láska na vl..

2

0

priemer 2012

3,75

0,725

priemer 2013

3,72

0,44

priemer 2014

3,15

0,15

medián 2012

3,3

0,75

medián 2013

3,3

0,1

medián 2014

3,15

0,15

Tabuľka 4 Priemerný počet referencií k autorovi v kritikách komerčných filmov

Jana Dudková (2014a) vo svojej štúdii Medzi ideológiou a kreativitou: presuny autorstva medzi režisérom a producentom
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v slovenskom ponovembrovom filme popisuje, ako sa autorstvo filmu Kandidát v jeho reklamnej kampani presunulo
z režiséra na producenta.
Tento krok však nevyšiel: filmové kritiky novú reprezentáciu autora neprijali a radšej referovali k autorskému kolektívu, ako by
mali za autora považovať producenta namiesto režiséra.
Dá sa teda skonštatovať, že komerčný film je vnímaný (štatisticky
významne) menej autorsky ako dokumentárny a autorský film.
V predložených tabuľkách si však môžeme všimnúť ešte jeden
nový poznatok. V roku 2014 sa k autorovi referovalo štatisticky
významne menej, ako v predošlých dvoch rokoch: a to ako
v prípade dokumentárneho a autorského, tak komerčného filmu.44
To otvorilo otázku, čo sa v roku 2014 vlastne stalo, že kritiky prestali tak intenzívne hovoriť o autorovi filmu. V nasledujúcej kapitole sa preto pokúsim ponúknuť vysvetlenie: filmoví kritici sa
v roku 2014 emancipovali. V ich textoch sa totiž objavil nový prístup: dramaturgia filmu.
Filmoví kritici sa vo svojich textoch sami postavili do pozície autora, z ktorej mohli hovoriť, ako by to s filmom malo byť, aby to
bolo lepšie. Aby sme však porozumeli perspektíve autora vo filmových kritikách, pozrime sa najprv na perspektívu autora
v posudkoch na Audiovizuálnom fonde.
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Autori/ty a ešte vyššie autori/ty na AVF
Pochopenie perspektívy autora – teda spôsobu, akým posudzovatelia nazerajú na predložené filmové projekty – nám umožňuje
porozumieť tomu, čo to vlastne znamená byť autorom, aké privilégiá a právomoci si táto rola so sebou prináša a čo umožňuje.
Samotné posudky vytvárajú reprezentáciu posudzovateľa ako autority, ako znalca či odborníka, ktorého názor sám o sebe je garanciou kvality. To znamená, že hodnotenia projektov nie sú založené na vecných argumentoch, ale na vkuse a intuícii.
Základným prejavom sú rôzne prívlastky: „malá komédia“, „originálny, zdanlivo neakčný príbeh“, „silný emočný rodinný príbeh“, „ambiciózny projekt“ a pod. Posudky však neuvádzajú argumenty, kvôli ktorým si niečo podobné myslia: Prečo je táto
komédia malá a tento príbeh silný a tento projekt ambiciózny?
Hodnotenia vychádzajúce z autority sú teda subjektívnou zložkou
posudku, hneď za hodnotením však nasleduje pridelenie kategórie filmu, ktorá tvorí objektívnu časť posudku. „Príbeh oscilujúci
medzi detektívkou, thrillerom a psychodrámou“, „rád by som veril, že to bude komédia“, „sympatický projekt nízkorozpočtovej
komédie“ a pod. Kategória – či už filmový žáner alebo druh45 – je
pre posudky veľmi dôležitá, stáva sa základným východiskom, z
ktorého je následne napísaný celý posudok. Najväčší priestor posudkov však zaberá prostý popis projektu. Popis projektu je po-
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dobne ako pridelenie kategórie prezentované ako objektívne
platné: takto to je. Pozrime sa napríklad na nasledujúci posudok
k projektu Rado a Dora:
Príbeh konca krátkeho manželstva dvoch mladých ľudí. Autorka
chce poukázať na zložitosť výberu „správnej“ cesty v prípade neobmedzených možností a (ne)ochote pristupovať ku kompromisom.
Príbeh je konvenčný, zaujímavé však môže byť jeho spracovanie z
hľadiska filmového zobrazenia.

Prvé dve vety obsahujú deskripciu, popis projektu.46 Tretia veta
hodnotí z pozície autority príbeh síce ako konvenčný, no jeho
spracovanie ako potenciálne zaujímavé.
Základný paradox spočíva v tom, že prvé dve vety neimplikujú
vetu tretiu. Konštatovanie, že príbeh je o konci manželstva, je
samo o sebe neutrálne. Nestačí na to, aby sme rozhodli, či ide o
príbeh konvenčný, alebo nie. O konvenčnosti či zaujímavosti teda rozhoduje posudzovateľ zo svojej vlastnej perspektívy: nemožno ich odvodiť z predchádzajúceho popisu. Skúsme sa pozrieť na príklad z projektu Prázdniny s Bernardom:
Vtipný príbeh o chlapcovi a jeho dedovi, u ktorého trávi prázdniny.
Interesantný sled dobrodružstiev vytvorí medzi nimi silné puto,
ktoré napomôže aj odhodlaniu dedka riešiť zásadne aj svoj problém
s alkoholom. Originálny predpoklad k vzniku príjemného rodinného filmu [zvýraznil M.U.].

Situácia sa opäť opakuje, samotný popis projektu neimplikuje je-

≈ 161 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

ho hodnotenie. Prečo je tento príbeh vtipný, sled interesantný,
predpoklad originálny a film by mohol byť príjemný?
Odpovede chýbajú.
Spojenie subjektívneho hodnotenia s objektívne platným popisom je však efektívnou rétorickou stratégiou. Deskripcia síce nijako nesúvisí s jej hodnotením, no deskripcia samotná nemôže
byť spochybnená. Nedá sa predsa spochybniť tvrdenie, že príbeh
bude o chlapcovi a jeho dedovi.
Tým, že posudok spojí objektívne platný popis s hodnotovým súdom, hodnotenie získa zdanlivú legitimitu: a je zdanlivo nespochybniteľné. Samozrejme, za predpokladu, že projekt získa finančnú podporu, zrejme nikoho nenapadne spochybniť platnosť
daného súdu. Nikto si nepoloží otázku: Ale prečo vlastne môže
byť z konvenčného príbehu o konci krátkeho manželstva zaujímavý film?
Problém nastane v situácii, keď projekt finančnú podporu od
komisie nezíska. Táto rétorická stratégia totiž neumožňuje diskutovať o vyvodenom závere. Pretože ak na vyvodenie záveru použijeme argument, ktorý nemôže protistrana spochybniť, nemôže
spochybniť ani náš záver. Problém je v tom, že argument v tomto
prípade nie je argument, ale prostý popis.
Perspektíva autority nám tak umožňuje hodnotiť bez toho, aby
sme mali náš názor podložený argumentmi. Ako autorita garantujeme správnosť svojho názoru samými sebou. (To sa ešte ne≈ 162 ≈
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skôr ukáže ako dôležité pri vytváraní autorstva dokumentárneho
filmu.)
V predložených posudkoch sa pritom objavila iba jediná možná
situácia, v ktorej boli posudzovatelia ochotní prehodnotiť svoje
hodnotenie: a to v momente, keď do hry vstúpila autorita ešte
vyššia. Zahraničná.
Téma externej autority sa vyskytuje iba v 8% posudkov, zásadným spôsobom však premieňa ich rétoriku. Pod externou autoritou sa v posudkoch skrývajú rôzne scenáristické workshopy
(napr. Midpoint) alebo ocenenia rôznych zahraničných komisií
či porôt. Najvýraznejšie sa táto téma prejavuje pri projekte filmu
Kerkári, ktorý bol už na AVF v minulosti zamietnutý, teraz ale
žiadal o dotáciu na vývoj na zahraničnom workshope. Skúsme sa
preto pozrieť na posudky k tomuto projektu bližšie:
Predmetom predkladanej žiadosti je vývoj scenáru v Jerusalem
Film Lab. Scenár bol vybratý na uvedený workshop a svojou účasťou medzi 8 scenármi47 z celého sveta nás presviedča o silnom potenciáli realizovateľnosti v širšej koprodukcii. Samotný príbeh je
jednoduchou výpoveďou o potrebe blízkeho človeka a schopnosti
vyrovnať sa s nastavenými pravidlami života. Vzhľadom na vyššie
uvedené skutočnosti navrhujem filmu dotáciu udeliť.
Napriek tomu, že som v minulosti vyslovil voči filmovému projektu
z prostredia subkultúrneho prostredia tetovacieho štúdia výhrady,
účasť jeho autorov na prestížnom výberovom workshope v Jeruzaleme považujem za užitočný krok. Pohľad lektorov a ďalších účast-
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níkov podujatia na problematiku rozpracovaného scenára rozhodne
môže poskytnúť pozitívne podnety pre jeho ďalší vývoj.
Umiestnenie projektu na významnom workshope nie je každodenná
udalosť v našej kinematografii, takže v týchto súvislostiach sme po
diskusii v komisii dospeli k pozitívnemu postoju k tejto žiadosti.

Všimnime si na citovaných posudkoch podriadenie sa autority
posudzovateľov autorite externej. Prvý posudok v sebe napríklad
prepája dve skutočnosti: a) účasť filmu na zahraničnom workshope a b) samotný príbeh je jednoduchou výpoveďou. Hodnotenie príbehu ako jednoduchej výpovede však neslúži ako argument na jeho podporu, dokonca vyznieva skôr negatívne: Prečo
podporujeme jednoduché výpovede? Napriek tomu posudok obe
skutočnosti – „vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti“ – prezentuje ako argumenty na jeho podporu.
Posudzovatelia úplne rezignujú na snahu o vlastný pohľad, ich
hodnotenia sa podriaďujú externej autorite: a zároveň externú
autoritu využívajú ako rétorický prostriedok na potvrdenie
správnosti svojho názoru. Takmer to vyzerá tak, ako keby sa ľudia v zahraničí nemohli jednoducho zmýliť.
Táto situácia však nie je ničím výnimočná ani v širšom slovenskom kontexte. Plichtová, Lášticová a Petrjánošová
(2009) na základe svojho výskumu hovoria o tom, že slovenskí
„intelektuáli“ sa často odvolávajú na tvrdenia zahraničných
autorít ako na objektívne platné a nespochybniteľné tvrdenia.
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Situácia sa následne opakuje i v slovenských filmových kritikách:
s tým rozdielom, že filmové kritiky idú ešte ďalej.

Aj filmoví kritici sú autori/ty
Spomeňme si, ako sa v kapitole o sociálnej reprezentácii reality
filmové kritiky stávali spoločenskými komentármi a filmoví kritici autoritami na spoločenské dianie. Pozrime sa preto teraz na
spôsob písania filmových kritík z perspektívy autority.
Prvou a základnou potrebou pri písaní filmovej kritiky sa javí potreba kategorizácie, teda zaradenie filmu do istej kategórie, pričom na Slovensku môže byť film buď dokumentárny alebo hraný.
Hraný film môže byť následne autorský alebo žánrový (komerčný).
Určenie kategórie je prvý krok pri písaní kritiky, pokiaľ je film
ťažko kategorizovateľný, spraví sa hlavnou témou článku samotná kategorizácia. Ideálnym príkladom môže byť film V tichu: kritici nedokázali určiť, či je to film hraný, dokumentárny alebo
žánrový a preto sa kategorizácia stala ústrednou témou kritík.
S tým, že je to otázka žánru, otázka druhová, možno absolútne súhlasiť. Aj s tým, že nejde ani o dokument, ani o napodobovanie reality. Malo by teda ísť o príbehový film. Od príbehového filmu – tak
to nás, divákov, autori naučili – očakávame silné charaktery, zaujímavú zápletku, dramatické rozvíjanie deja, a napokon katarziu
(Mojžišová, 2014b).
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V prípade filmov, u ktorých je kategória jasná, sa kategória filmu
iba konštatuje a pokračuje sa ďalším krokom. V prípade žánrového filmu sa film porovná s ideálnym – modelovým – príkladom
žánru (pri horrore sa máme báť, pri thrillere máme byť napätí
a pod.). Napríklad film Tigre v meste sa porovnáva nasledovne:
Že to bude niečo ako pokus o Améliu z Montmartru sa dalo čakať
už po zhliadnutí traileru. Ale dnes musím konštatovať, že viac ako k
„svetovosti“ Amélie sa film blíži viac k socíkovskému titulu Dva lidi
v zoo od stále čiperne tvoriacej „královnej českej komédie“ Marie
Poledňákovej, alebo k porevolučnému – Potkal jsem ho v zoo. Keby sa do traileru dostalo viac skutočných zvierat, možno by na film
do kina prišli aj fanúšikovia nedávneho feel-good movie – Kúpili
sme zoo (Gärtner, 2012).

Pre túto chvíľu podstatnejšie sú však situácie, keď chýba modelový film, s ktorým by sa dalo porovnávať; typicky v prípadoch, keď
ide o autorský či dokumentárny film. Pri nich kritiky spravidla
iba popisujú dej či jednotlivé štylistické zložky filmu a priraďujú
im hodnotenie z perspektívy autority, vlastného vkusu (napríklad
dobrá kamera, napínavá hudba, chytľavý scenár) bez toho, aby
uviedli argumenty, na základe ktorých svoje hodnotenie formulovali.
Čo však režisérke určite vyšlo, je obsadenie ostatných úloh (Čížová,
2013).
Režisérovi by som ale vytkla „roztrasenú kameru“, ktorá posúva
úroveň filmu z artového na študentský. Tiež mi trochu chýbala

≈ 166 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

hudba (Recenzia filmu Ďakujem, dobre, režiséra Mátyása Priklera,
2014).
Problém je inde – Intrigy totiž zlyhávajú v rovine scenáristickej prípravy, režijnej realizácie, hereckej akcie, strihu, prosto hádam všade,
kde sa dá, a ostávajú tak nenaplnenou ambíciou
(Aschenbrennerová, 2013).

Perspektíva autority je teda spoločná ako pre posudky na AVF,
tak filmové kritiky: a podobne ako v posudkoch na AVF i vo filmových kritikách zohráva dôležitú úlohu externá autorita, ktorá
slúži buď na nasmerovanie postoja filmového kritika, alebo na
podporenie svojich vlastných záverov vyššou autoritou.
Spomínate si ešte na to, ako sa prebudenie slovenského filmu spojilo s jeho uvedením na zahraničných filmových festivaloch?
Vyvolala tým [Mira Fornay] nielen domácu kultúrnu senzáciu (veď
ide o prvé víťazstvo na MFF Rotterdam pre slovenskú kinematografiu), ale aj potvrdila smerovanie slovenského filmu ako (doslova)
„stredoeurópskeho tigra“ (Mišíková, 2013d).

Ako podporenie svojho postoja slúžila externá autorita napríklad
pri filme Exponáty, alebo príbehy z kaštieľa. Tie boli vnímané
výrazne negatívne, Eva Vženteková sa preto odvolala na externé
autority na legitimizovanie svojho kladného názoru, ktorým
vstúpila do opozície voči názorovej väčšine:
Vydarené dielo, ocenené nielen tuzemskými filmármi (Igric), ale aj
vonku (okrem Karlových Varov sa film bude tento rok premietať aj
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na prestížnom medzinárodnom filmovom festivale v Londýne).
Treba zdôrazniť, že po istom čase to bol tento dokument a nie iné,
na rozdiel od Exponátov v domácom prostredí enormne diskutovaných a bohato navštevovaných, ktorý prekročil hranice tunajších
pomerov a svojím uchopením témy oslovil aj inonárodných divákov
(Vženteková, 2013).

V roku 2014 sa však vo filmovej kritike objavuje nový a špecifický
prístup: kritiky prestávajú z perspektívy autority iba hodnotiť, ale
začínajú priamo hovoriť o tom, čo by na filme muselo byť inak,
aby bol lepší.
Kritici teda prestávajú hovoriť o filme ako o dokončenom diele,
ale vstupujú do procesu jeho tvorby: skrz dramaturgiu získavajú
podiel na autorstve filmu (pre viac pozri Urban M., 2016c; 2016f).
Je obrovská škoda, že sa film viac nesústreďuje na zdôrazňovanie
váhy jednotlivých monológov a napriek snahe o kombináciu snových a naturalistických obrazov sa nakoniec končí v konvenčnej
žánrovej obraznosti (Dudková, 2014b).
Barabášov film je poučný, ale nie prelomový. Potrebný, ale nie nevyhnutný. Keby mal lepší scenár, mohol by svoje posolstvá jednak
dotiahnuť ďalej, jednak povýšiť na celkom inú úroveň (Ondrášková,
2015).
Problémom je, že uvedená výpoveď vyplýva prevažne z občas vysvetľujúceho a poučujúceho, ku koncu až patetického a sentimentálneho komentára. Niekedy pôsobí vyslovene redundantne - stále
platí zásada, že diváka nie je najlepšie vždy podceňovať a občas je
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dobré nechať ho, aby si na základe videného vytvoril názor sám
(Ciel, 2015).
Zrušenie neprimeraného trestu dokonca pôsobí katarzne, ako malé
víťazstvo. Tento efekt však narúšajú rámcujúce štylizované zábery z
úvodu a záveru, v ktorých Zlatko reve a tvrdí, že okamihy na slobode sú preňho otrasnejšie než život v base. Vlastne ho nenarúšajú:
ony ho totiž celkom rušia. Akurát, že ich štylizovaná teatrálnosť nás
nepresviedča – to utrpenie rovné peklu by sme totiž najprv museli
vidieť (Ferenčuhová, 2014).
Predpokladám, že nebudem ďaleko od pravdy, keď napíšem, že
podstata výraznej nedokonalosti Kroku do tmy má korene v nevydarenom scenári. A nejde len o bežné či ojedinelejšie dramaturgické, scenáristické, realizačné pochybenia, čosi v tom filme (alebo v
procese jeho tvorby) je na môj vkus až hrôzostrašne amorálne
(Mojžišová, 2014a).

V čase objavenia sa dramaturgie vo filmových kritikách zároveň
štatisticky významne klesá počet referencií k samotnému autorovi filmu. Otázkou samozrejme zostáva, či spolu premena roly
filmového kritika (z posudzovateľa na dramaturga) a pokles odkazov k autorovi filmu súvisí, alebo ide o dva samostatné javy,
ktoré sa vyskytli v rovnakom čase.
Bez ohľadu na to je však dôležité, že filmová kritika v roku 2014
presunula ťažisko svojho záujmu z autora filmu na svoju vlastnú
autorskú úlohu pri vzniku filmu. No hlavným paradoxom tejto situácie zostáva fakt, že v čase uvedenia do kín je film už uzavretým dielom a dramaturgické poznámky, akokoľvek hodnotné
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a podnetné, nemôžu mať dosah na jeho výslednú podobu (to napríklad nemusí platiť pri kritike divadelnej).
Autorstvo posudzovateľov na AVF a autorstvo filmových kritikov
je však iba jedným z mnohých prejavov sociálnej reprezentácie
autora na Slovenska. Aby sme jej skutočne porozumeli, skúsme
sa pozrieť na to, ako autor vzniká: a akú úlohu zohráva pri hranom a akú úlohu pri dokumentárnom filme.

Autor legitimizuje dokument – hraný film autora
Filmové kritiky dokumentárneho filmu zo zásady otvára medailón autora: životný príbeh dokumentaristu, ktorý popisuje jeho
charakterové črty potrebné na to, aby sme uverili jeho filmu.
Režisér dokumentárneho filmu sa stáva zárukou videného, dôveryhodnosť filmu je priamo odvodená od jeho autora. Úvodný
medailón je akousi legitimizujúcou zložkou: tento autor toho má
za sebou mnoho, je autoritou v danej oblasti, môžeme mu teda
veriť.
Príbeh Zuzany Piussi je napríklad postavený na vymenovaní
všetkých jej nakrútených filmov (čím sa potvrdzujú jej rozsiahle
skúsenosti). Jej príbeh následne vyzdvihuje režisérkin kontroverzný charakter: Piussi je „ojedinelý zjav slovenskej dokumentaristiky“ (Gašparík, 2012), má „povesť filmárky-rebelky, rytierky
bez bázne a hany“ (Ferenčuhová, 2012a), ktorá „vyhľadáva dráž-
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divé politické témy“ (Smejkal, 2012b) a „zatína do živého“
(Sochor, 2012). Alebo rozsiahlejšie:
Zuzana Piussi si vyberá aktuálne, zväčša kontroverzné témy, ktoré
v danom čase rezonujú v spoločnosti, a spracúva ich spôsobom, ktorý pripomína investigatívnu publicistiku. Výsledok však nebýva ako
v publicistike podenkový, ale zistenia, ku ktorým filmárka vo svojich
autorských filmoch vďaka urputnému hľadačstvu a vnútornej zaangažovanosti dospieva, mávajú všeobecnejšiu platnosť (Hradiská,
2012).

Problém nastáva v zásade v dvoch prípadoch.
Keď je režisér filmovému kritikovi nesympatický, alebo ak režisér
nemá vybudovaný dostatočne dôveryhodný životný príbeh. Prvý
prípad sa prejavuje napríklad nasledovne:
Zuzana Piussi je strohá žena s nesympatickým hlasom veľmi zle
zmutovaného chlapca (Černák, 2012).

Druhý prípad – absencia dôveryhodného životného príbehu – je
však zásadnejší, znamená totiž, že keďže nemožno dôverovať autorovi, i jeho film nemožno brať vážne. Zuzana Mojžišová (2014d)
napríklad vo svojej kritike k filmu Salto mortale píše o režisérke Anabele Žigovej:
Úprimnosť sa totiž v Salto mortale mieša s priveľkou dávkou naivity, ktorá veku režisérky už veru nijakovsky nesvedčí.

Najlepším príkladom je však životný príbeh Oľgy Záblackej, reži≈ 171 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

sérky filmu Arcibiskup Bezák zbohom..., v ktorom zohráva zásadnú úlohu jej minulosť televíznej moderátorky (vieme, že televízia je vnímaná výrazne negatívne).
Autorkine profesné slabé skúsenosti a nedostatočnosť (ak nechceme
rovno použiť termín amatérstvo či detinskosť) nevyvážili jej úprimne mienené a iste aj zapálené presvedčenie o Bezákovej „nevine“
(Vženteková, 2014).

V kritike Marcela Šeda (2014) je film Arcibiskup Bezák zbohom... prirovnávaný ku „kvalitnejšie nakrútenej a dramaturgicky
lepšie zostavenej časti relácie Na streche“, podľa Adama Schwarza (2014) by o Bezákovi dokázal natočiť kvalitný film iba skúsený
dokumentarista a „žiaľ, Oľga Záblacká skúseným dokumentaristom nie je“. Michal Klembara (2014b) píše, že „problémom je v
prvom rade samotná Záblacká, ktorá nedokázala vykročiť zo
štandardov svojej doterajšej televíznej práce“. Nakoniec Nina
Hradiská (2014) konštatuje:
Arcibiskup Róbert Bezák je charizmatická osobnosť. Film, ktorý o
ňom nakrútila debutujúca scenáristka a režisérka Oľga Záblacká,
má svoje limity dané osobnosťou, profesionálnou orientáciou a skúsenosťami autorky.

Špecifickým prípadom je situácia, v ktorej životný príbeh režiséra
celkom absentuje. To sa stalo napríklad Patrikovi Lančaričovi,
ktorý režíroval film Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom.
Lančarič sa dovtedy profiloval ako divadelný režisér, čo na legi-
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timizovanie dokumentárneho filmu nestačilo. Jeho medailón
v kritikách absentoval a Hrana bola jediným dokumentárnym
filmom, pri ktorom sa nehovorilo o režisérovi ako o autorovi, ale
autorstvo sa prisudzovalo skôr anonymne viacerým tvorcom.
V dokumentárnom filme je to teda autor, kto je zodpovedný za
dôveryhodnosť filmu. Dôveryhodný životný príbeh znamená dôveryhodný dokumentárny film.
No pri hranom filme to funguje odlišne.
Pri hranom filme totiž váš životný príbeh nezohráva žiadnu úlohu. Hraný film sám o sebe funguje ako potvrdenie vášho statusu
ako autora: dobrý hraný film, zostávate autorom; zlý hraný film,
vaše postavenie ako autora dostáva trhliny.
Tento mechanizmus je pritom najzrejmejší v dvoch prípadoch:
keď ako dokumentarista nakrútite hraný film a keď ako študent
vstupujete na pole dlhometrážnej hranej tvorby. Všimnime si,
ako sa referuje k Jarovi Vojtekovi, režisérovi filmu Deti:
Ako začiatočníkovi v hranom filme možno Vojtekovi veľa vecí odpustiť, ale nemá zmysel sa tváriť, že Deti sa kvalitou rovnajú alebo
dokonca predčia jeho dokumenty (Kovalčík, 2014).

Prípadne Zuzana Mojžišová (2014c):
Zámery a ambície tvorcov snímky Deti budú obecenstvu jasné, to
však iba prehĺbi pocit diváckeho sklamania. Istotne to súvisí aj s autorským renomé, ktoré si režisér za dvadsať rokov svojho pôsobenia
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v slovenskej kinematografii vybudoval. Očakávania boli kompatibilné s veľkosťou toho renomé. Lenže toto Vojtekovo dieťa je akési neduživé. Možno nabudúce scenárista, režisér aj my budeme mať väčšie šťastie.

Vojtekov príbeh, ktorý vybudoval ako dokumentarista, síce
vzbudzuje očakávania, no tie mu pri pokuse preniesť svoj status
ako autora na pole hranej tvorby skôr škodia. Kritici na jeho hraný film hľadia skrz očakávania spojené s jeho dokumentárnou
tvorbou a nedokážu jeho hraný film vnímať sám o sebe, taký aký
je. To mimochodom dobre demonštruje tiež prípad Juraja Lehotského, ktorý nakrútil po oceňovanom dokumentárnom filme
Slepé lásky hraný film Zázrak:
Do Juraja Lehotského sa po ohromnom (a nielen slovenskom) úspechu Slepých lások vkladali veľké nádeje (Škamla, 2013).
Zázrak – druhý celovečerný film Juraja Lehotského a jeho hraná prvotina – sa nevyhne porovnávaniu (Mišíková, 2013c).

Ukazuje sa teda, že byť uznávaným dokumentaristom nestačí na
to, aby ste sa automaticky stali uznávaným autorom hraných filmov. Môžeme si preto položiť otázku: Je hraná tvorba vnímaná
hierarchicky ako niečo viac ako tvorba dokumentárna? Alebo sú
len tieto dve formy autorstva – dokumentárna a hraná – navzájom nezameniteľné?
Zatiaľ čo dokumentárny film je tvorený svojim autorom, hraný
film vytvára svojho autora. Dobrým príkladom sú filmy debutu≈ 174 ≈
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júcich režisérov, pri ktorých sa pracuje s reprezentáciou študentského filmu a tranzície, t. j. prechodu, stávania sa autorom. To
môžeme sledovať už pri filmoch Immortalitas či Intrigy, no výsadné postavenie vo formovaní svojho autora zastáva až film
Dobrý človek režírovaný Csabom Molnárom.
Immortalitas a Intrigy sú totiž filmy žánrové, pričom Dobrý
človek získal v kritikách označenie autorský film. Pavel Branko
(2014b) o ňom píše:
Pravda, študentský film charakterizuje z povahy veci gejzír nápadov, proti ktorému stoja problémy s realizáciou. Aj na tento film to
platí. Nie všetky nápady sú dotiahnuté do plnozvučného vyznenia,
rozťahaný koniec papalášskej kortešačky dokonca akoby vypadával
z poetiky celku. V hľadaní bĺch by sa dalo pokračovať, sú viditeľné
voľným okom, no sú v rámci prínosu nepodstatné. Podstatné je, že
tu vstupuje na scénu autor s presným videním a so svojráznou
poetikou, s talentom inšpirovať hercov, aby zo seba vydali práve to,
čo si žiada kontext, a so vzácnym darom rozpoznávať komické
stránky banality bez toho, aby postavičky svojho malého teatra
mundi zhadzoval [zvýraznil M.U.].

A byť autorom v očiach ostatných je veľmi dôležité.

Byť autorom (pri žiadosti o grant) sa oplatí
Posudzovatelia projektov na AVF z perspektívy vlastnej autority
nehodnotili iba samotný predložený projekt, ale celkom v 28%
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podporených posudkov posudzovali i autora projektu. Ten mohol byť buď skúseným autorom, alebo perspektívnym debutantom, pričom podľa priradenej kategórie sa zmenila i rétorika posudku.
Kategória skúsených autorov sa reprezentuje ako garancia kvality, kde „autor má predpoklady napísať scenár“ alebo „autor má
zmysel pre analýzu charakterov a ľudského správania“. Najviac sa
však odzrkadľuje v prípade projektov, ktoré predložili uznávaní
autori, ako je napríklad Čakanie scenáristky a režisérky Zuzany
Liovej. Už v samotnom popise sa používa ako pozitívny prívlastok jej meno: „Nevšedný Liovej námet“ či „námet Liovej introspektívneho filmu“.
V posudkoch k projektu je potom dôležitý životný príbeh Zuzany
Liovej, ktorý sa stáva integrálnou súčasťou hodnotenia jej projektu: „Autorka vykresľuje sebe vlastným spôsobom“ a „autorka je
na ceste, hoc ešte dlhej, k vzniku ďalšieho skvelého diela“ a „príbeh už v námete odkrýva jedinečnú autorkinu schopnosť“ a „projekt sa vyznačuje typickým Liovej rukopisom“.
Posudky teda kladú dôraz na kontinuitu Liovej rozprávania, stávajú sa jeho súčasťou, rozvíjajú ho, pokračujú v ňom.
Prípady perspektívnych debutantov sú v posudkoch rovnako
hodnotené kladne, posudzovatelia vyjadrujú svoju podporu: „Pozitívne možno hodnotiť aj skutočnosť, že ide o autorský tím mladých tvorcov“ – „možnosť vzniku zaujímavého hraného debutu
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poslucháča VŠMU“ – „šťastne koncipovaný projekt, ktorý má byť
hraným debutom mladej režisérky“.
Bez ohľadu na to, či ide o skúseného autora alebo perspektívneho
debutanta, reprezentácia predkladateľa projektu, jeho minulé
filmy, životný príbeh či iba prisudzovaný budúci potenciál, sú pre
posudky veľmi dôležité. Ovplyvňujú totiž priamo perspektívu autority, ktorou posudzovateľ nahliada na predložený projekt: autorita sa stretáva s inou autoritou.
Problém nastáva v situácii, kedy predkladatelia projektu nie sú
uznanými autormi (nemajú za sebou napríklad v minulosti nakrútené filmy, prípadne nemajú vyštudovanú filmovú školu), čo
sa stalo celkom v 12% nepodporených projektov.
Z rétoriky posudkov sa napríklad zdá, že perspektívni debutanti
môžu priniesť nový, svieži pohľad: to však neplatí o skupine ľudí,
ktorých posudzovatelia považujú za outsiderov. Podľa posudkov
nemajú outsideri potenciál obohatiť našu kinematografiu, pretože jednoducho nemajú schopnosti na to, aby nakrútili film.
Ideálnym príkladom je projekt Tancuj, tancuj.
Epizodický pesničkový film pre deti postavený na v našom prostredí extrémne úspešnom (a produkčne nenáročnom) pôdoryse
filmových sérií Spievankovo, Fíha tralala, Smejko a Tanculienka či Víla Ela, ozvláštnený ľudovým folklórom.
Pozrime sa na posudky:
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Žiaľ, žiadateľka má len latentné predstavy o filmovej tvorbe a
tomu zodpovedá aj moje číselné hodnotenie.
Pokus o vytvorenie scenáru k detskému hudobnému filmu je nepochybne pozitívna skutočnosť. Veľmi problematickým faktom je ale
predložený zámer dvoch nadšených vyznávačiek prírody, detských riekaniek a zvieratiek. Po dôkladnom a oveľa nápaditejšom
prepracovaní východzej dejovej linky by zamýšľanému tvaru skôr
svedčal televízny formát.
Dobre mienený a potrebný projekt patrí svojou štruktúrou do pozornosti televíznych spoločností a žánrovo blízkych zložiek. Aj
úmysel dvd distribúcie má svoje opodstatnenie. Spolu s televíznym
šírením by mohol prispieť k obohateniu detskej tvorby s folklórnym základom. Požiadavka na podporu by však mala byť adresovaná skôr spomínaným smerom, než na primárne orientovanú kinodistribúciu.
Žiadateľka predložila námet na riekankovo-spievankové dvd určené pre deti a ich rodičov. Zámer šíriť slovenské ľudové tradičné pesničky medzi generáciu tridsiatnikov a ich deti je v kontexte požiadavky slovenských rodičov po pôvodnej tvorbe pre deti (Spievankovo, Fíha Tralala) legitímny a opodstatnený, ale vzhľadom na
predložené materiály a osobnú prezentáciu mám pocit, že projekt
by mal byť podporený skôr zo strany Matice Slovenskej. Námet je
bez príbehovej invencie. Nie každé zábavno-edukatívne dvd musí
byť zákonite aj epicky alebo inak umelecky prelomové, dokonca si
myslím, že by žiadateľka mala v písaní pokračovať, no zároveň si
myslím, že takýto audiovizuálny počin by nemal byť financovaný
zo zdrojov AVF [zvýraznil M.U.].48
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V citovaných posudkoch celkom absentuje označenie autor: buď
hovoria otvorene znevažujúco o žiadateľkách s latentnými predstavami o filmovej tvorbe, nadradene o dvoch nadšených vyznávačkách prírody, detských riekaniek a zvieratiek, alebo nehovoria
vôbec. Projekt sa a priori redukuje na pokus o vytvorenie scenára,
bez príbehovej invencie, určený pre televízny formát a je vylúčený
z podporného rámca AVF.
Je preto zrejme ľahko pochopiteľné, prečo je status autora tak
dôležitý. Napokon, ako ukáže posledná kapitola tejto časti, stať
sa autorom je tiež ašpiráciou študentov réžie a scenáristiky na
Vysokej škole múzických umení.
To sa však neobíde bez posledného a zrejme najvážnejšieho rozporu, o ktorom bude táto kniha hovoriť.

„Režisér je kokot.“ Problémy s autorom na VŠMU
Naprieč všetkými ateliérmi i ročníkmi panuje predstava o autorovi, ktorý je originálny a jedinečný tvorca prinášajúci nové myšlienky a nápady, dravý mysliteľ a hravý kreatívec, ktorý by nikdy
netvoril bez myšlienky a nespravil tuctový príbeh v tuctovom ponímaní, nikdy by nezachádzal do komercie ani nezapredal svoje
meno. Autor je spoločným ideálom, referuje sa k nemu ako k Bohu, otcovi, superlatívu, autor by nikdy nič neurobil zle. Vo všetkých skupinách navyše existuje jasné spojenie medzi autorom a
autorskou slobodou: autor má skrátka slobodu tvoriť tak, ako
≈ 179 ≈

≈ IDENTITA AUTORA ≈

chce.49
V ateliéri filmovej a televíznej réžie sa autorská sloboda navyše
odzrkadľuje nasledovne: prvý i tretí ročník majú spoločnú predstavu o autorovi ako o jedinečnom tvorcovi, ktorým majú ambíciu
stať sa, je to ich sen a plán. V prvom ročníku sa však autor spája
výhradne s umením a artovým filmom, autor je umelcom. Autor v
treťom ročníku réžie má už slobodu voľby: môže byť jedinečný a
zároveň tvoriť filmy generujúce zisk.50
Pre všetkých študentov následne platí, že dosiahnuť autorskú
slobodu možno až po škole, počas štúdia je to iba túžba, plán a
predstava. Dosiahnuť slobodu je navyše náročné, podobne ako je
náročné nakrútiť dobrý film. Naprieč všetkými skupinami vládne
presvedčenie, že autorská sloboda je mýtus, ktorý sa nerešpektuje, práve naopak, vládne chaos a zmätok, autor musí čeliť ťažobe.
A ak chceme zároveň nakrútiť dobrý film, sprevádza nás námaha
a bolesť.
Originalita, jedinečnosť a neústupčivosť sú teda charakteristickými črtami autora – no bytie autorom sa spája i s utrpením – čo
zreteľne zrkadlí pretrvávajúcu romantistickú predstavu výnimočného a trpiaceho umelca prekonávajúceho prekážky
(Blanning, 2010). No romantizmus je iba jedným z koreňov našej
reprezentácie autora.
V prvých ročníkoch oboch ateliérov, réžie i scenáristiky, sa autor
spája s perom, prázdnym papierom či spisovateľom. Autor v pr-
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vých ročníkoch oboch ateliérov je píšuci režisér: predstava,
s ktorou sa neskôr bude musieť vyrovnať každý scenárista
a zároveň predstava, ktorá bude vyvolávať mnoho emócií.
Predstava autora filmu ako píšuceho režiséra vychádza zo štyridsiatych až šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, nových vĺn
a predovšetkým francúzskej koncepcie auteura: jediného a nezastupiteľného umelca, ktorý má pod kontrolou čo najviac zložiek
zo svojho diela. Auteur vo svojom filme – prinajmenšom – píše
scenár a režíruje ho.
Cieľom auteura je vyhnúť sa prílišnej literárnosti iba scenáristov
a ilustratívnosti iba režisérov. Pretože, aspoň tak to tvrdí pôvodná dogma, výhradne v tom prípade, keď scenár i réžiu tvorí jediná osoba, môže vyniknúť výnimočnosť a špecifickosť filmu ako
samostatného umeleckého druhu (Truffaut, 1954).
V prvých ročníkoch teda autor ešte píše, tretí ročník scenáristiky
je však na tom zásadne odlišne: téma píšuceho autora absentuje.
Autor je v treťom ročníku ateliéru scenáristickej tvorby šialencom
a samovrahom, prípadne dehonestujúcim označením: všetci a nikto. A zatiaľ čo prvý ročník ateliéru scenáristickej tvorby vytvorí
k podnetovému slovu autor celkom 43% zo všetkých voľných
asociácií, tretí ročník mlčí a vytvorí ich iba 12%.
Čo spôsobuje tento prepad?
Odpoveďou by mohla byť v treťom ročníku scenáristiky výrazne
emocionálna téma režiséra, ktorý je prekážkou vlastnej tvorbe.
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Režisér sa v treťom ročníku scenáristiky považuje za bastarda,
kokota, žabiaka, idiota, maniaka a zlo. Spája sa s krikom a plačom, je postavený do pozície monarchu.
Pripomeňme si, že v analyzovaných filmových kritikách i posudkoch na AVF bol za autora takmer bez výnimky považovaný režisér. Ak teda študenti scenáristiky ašpirujú na status autora, musia
začať režírovať svoje vlastné scenáre. No to ich stavia do nevýhodnej pozície, pretože réžiu neštudujú a potrebné kompetencie
teda nemajú ako nadobudnúť.
Štúdium scenáristiky sa preto môže stať frustrujúcou skúsenosťou. Ako náhle si totiž študenti uvedomia, že sa nemôžu stať autormi, strácajú perspektívu, s ktorou vstupovali na vysokú školu:
ich základná ašpirácia – stať sa originálnym a jedinečným umelcom – v týchto podmienkach nemôže byť nikdy naplnená.
Nemožno sa potom čudovať, prečo sú doplnenia podnetovej vety
spojenej s autorom v treťom ročníku ateliéru scenáristickej tvorby tak rezignované, únikové a znevažujúce samých seba.
Môj obľúbený autor by nikdy nezjedol niečo, čo mu neuvarila jeho
matka.
Môj obľúbený autor by nikdy nevystupoval pred svetom ako vážny
človek.
Môj obľúbený autor by nikdy nevypĺňal tento dotazník.

Pripomeňme si, že to boli práve študenti tretieho ročníka scená≈ 182 ≈
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ristickej tvorby, ktorí nepristupovali negatívne ku komerčnému
filmu. No v tomto kontexte si môžeme položiť otázku:
Čo iné im vlastne zostáva?
Koncepcia autora ako píšuceho režiséra študentom scenáristiky
znemožňuje ašpirovať na status autora (režiséri si svoje scenáre
píšu sami) a scenáristi tak majú jedinú možnosť uplatnenia v negatívne vnímanom komerčnom filme... respektíve, v televízii.
A televízia je v našom prostredí používaná skôr ako nadávka než
slovo naplnené skutočným obsahom.
Štúdium scenáristiky tak svojich študentov predurčuje na to, aby
sa stali niečím, čím všetci opovrhujú: cestu k autorstvu majú uzavretú a ako uplatnenie im zostáva jedine kolektívne zapovedaná televízia.
Na tomto mieste je už dúfam zrejmé, prečo mali študenti tretích
ročníkov problém so sociálnou reprezentáciou slovenského filmu. Zároveň by tu malo byť tiež zrejmé, že tento stav je nevyhnutné zmeniť.
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Zhrnutie identity autora
Jakmile je autor jednou odsunut, nárok „dešifrovat“ text se stává naprosto zbytečný. Dát textu Autora znamená vnutit mu pojistku,
opatřit jej posledním označovaným, uzavřít psaní. Tato koncepce se
velmi dobře hodí kritice, která si chce dát za hlavní úkol objevit
v díle Autora (či jeho hypostaze: společnost, historii, ducha, svobodu): jakmile se najde Autor, text je „vysvětlen“, kritika zvítězila. Není tedy nic překvapivého na tom, že vláda Autora byla historicky také vládou Kritika, ale ani na tom, že kritika (byť i nová) je dnes otřesena spolu s Autorem.
Roland Barthes: Smrt autora (2006: 77)

„Podstatné je, že tu vstupuje na scénu autor s presným videním,“
píše Pavel Branko (2014b) v kritike Dobrého človeka. A v kritike
Slovenska 2.0 je zas „vidieť, že sa tvorcovia tej desiatky filmov nedávajú opiť rožkom a že sa na svet dívajú prevažne očami Jozefa
Maka. A že nie sú iba profíci, ale im ide o hodnoty a etiku tvorby“
(Branko, 2014a).
Zuzana Mojžišová (2014d) o Anabele Žigovej tvrdí, že „úprimnosť
sa v Salto mortale mieša s priveľkou dávkou naivity, ktorá veku
režisérky už veru nijakovsky nesvedčí.“ A Eva Vženteková (2014)
o Oľge Záblackej zas, že „autorkine profesné slabé skúsenosti a
nedostatočnosť (ak nechceme rovno použiť termín amatérstvo či
detinskosť) nevyvážili jej úprimne mienené a iste aj zapálené presvedčenie o Bezákovej ‚nevine‘.“
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Mária Ferenčuhová (2012a) o Zuzane Piussi tvrdí, že „publicistika
jej pristane“ a Emília Kincelová (2013) o Jurajovi Kiliánovi zas, že
„keď si režisér zoberie z tohto nevydareného pokusu ponaučenie,
ale najmä sa vydá svojou cestou, po čase sa nad svojim režijným
exkurzom do minulosti pousmeje.“
Mira Fornay je podľa Gabriela Gröbera (2013) „‚renomovaným
produktom‘ slovenskej filmárskej komunity“ a Jaroslav Procházka
(2012) o Petrovi Bebjakovi tvrdí, že „autor sa ani len nenamáhal
prísť s niečím originálnym“...
Vo filmových kritikách sa autorstvo filmu pripisuje režisérovi.
Dokumentárne filmy pracujú s medailónom režiséra ako
s potvrdením legitimity jeho filmu. Anabela Žigová je „naivná“
a Oľga Záblacká „detinská“, im dôverovať nemôžeme. Zuzana
Piusii je na druhej strane „rytierka bez bázne a hany“ (Ferenčuhová, 2012a). Autor dokumentárneho filmu je súčasťou jeho hodnotenia, jeho životný príbeh stojí v popredí (a to doslovne, nachádzame ho v expozícii textu): najprv musíme uveriť autorovi,
aby sme mohli uveriť i jeho filmu.
V prípade hraných filmov to však funguje v opačnom poradí, pretože hraný film má schopnosť legitimizovať svojho autora. Dobrý
človek legitimizuje Csaba Molnára, Slovensko 2.0 dokazuje, že
autorom ide o hodnoty a etiku tvorby, Až do mesta Aš robí zo
svojej režisérky „posla samých dobrých kinematografických
správ“ (Ferenčuhová, 2012b).
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Dobrý hraný film znamená, že ho nakrútil dobrý autor.
Iba komerčný film je vnímaný takmer ako samostatný artefakt.
Hoci i tu je autorstvo stále priraďované režisérovi, do hry vstupuje negatívne vnímaná kategória komercie (ako stredu a hnusu bez
hodnoty). Absencia vyzdvihovanej vlastnosti autora – originality
– navyše znižuje jeho význam.
Nebyť autorom však môže byť zásadným problémom, ako zisťujeme v analyzovaných posudkoch na Audiovizuálnom fonde.
„Veľmi problematickým faktom je ale predložený zámer dvoch
nadšených vyznávačiek prírody, detských riekaniek a zvieratiek,“
píše posudok k filmu Tancuj, tancuj.
Dešpekt spojený s absenciou autorstva sa odzrkadľuje v sarkastickej, ba takmer až posmešnej rétorike. Rozdiel môžeme vidieť
najmä pri porovnaní prístupu k uznávaným autorom, napríklad
keď sa vypovedá o Zuzane Liovej: „Autorka je na ceste, hoc ešte
dlhej, k vzniku ďalšieho skvelého diela.“
Hodnotenie autora mení prísnosť, s ktorou sa posudzuje jeho
projekt. Nakrúcať oceňované hrané filmy teda prináša nielen spoločenské uznanie (priznanie samotného statusu autora), ale
i lepšiu východiskovú pozíciu pri žiadosti o finančné prostriedky.
V týchto podmienkach je preto pochopiteľné, že študenti Vysokej školy múzických umení ašpirujú na to, stať sa autormi: autor je v ich ponímaní asociovaný s Bohom. Lenže reprezentácia
autora existuje na Slovensku vo veľmi špecifickej podobe: autor je
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píšuci režisér. Režiséri teda píšu vlastné scenáre. A scenáristi?
Scenáristi majú na výber.
Buď sa podobne ako Zuzana Liová stanú režisérmi svojich textov;
alebo budú nútení tvoriť scenáre pre komerčné filmy či televíziu.
Nečudo, že zatiaľ čo autor sa asociuje s Bohom, scenáristi asociujú režiséra s kokotom. Režisér totiž predstavuje prekážku scenáristov na status autora.

Kam ďalej?
Autor, ktorý je asociovaný s Bohom51, nie je v histórii umenia
žiadnou neznámou: je vlastne paradoxné, že sa na Slovensku stále ocitáme v situácii, ktorá vládla vo Francúzsku pred päťdesiatimi rokmi. V roku 1968 publikoval Roland Barthes svoju esej Smrt
autora, v ktorej píše:
Text je utvořen z mnohých psaní, která pocházejí z různých kultur
a která vzájemně vstupují do dialogu, parodie a rozepře; ale je zde
přítomno místo, kde se tato mnohost shromažďuje, a tímto místem
není autor, jak se až do dneška tvrdilo, ale čtenář. Čtenář je právě
prostorem, do kterého se zapisují – aniž by se nějaká z nich ztratila
– všechny citace, z nichž je psaní vytvořeno. Jednota textu není
v jeho původu, ale v jeho určení, které však již nemůže být osobní:
čtenář je člověkem bez historie, biografie a psychologie. Je pouze
někým, kdo drží pohromadě v jednom prostoru všechny stopy,
z nichž je psaný text vytvořen. [...] Čtenářem se nikdy klasická kriti-
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ka nezabývala: pro ni není v literatuře jiný člověk než ten, který píše. Přestávame nyní naivně důvěřovat tomuto druhu antifrází, kterými si dobrá společnost stěžuje na to, co zamítá, ignoruje, dusí nebo ničí; víme, že pro budoucnost psaní je nezbytné zvrátit jeho mýtus: zrození čtenáře musí být zaplaceno smrtí Autora (Barthes,
2006: 77).

Zrodenie čitateľa – alebo v našom prípade filmového diváka –
však nie je jediným prínosom smrti autora. Dekonštrukcia konceptu autora ako Boha prináša predovšetkým slobodu pozerať sa
na výsledky práce namiesto ľudí. Hodnotné myšlienky dostanú
priestor bez ohľadu na to, od koho pochádzajú a myšlienky bez
hodnoty priestor nedostanú, nech ich hovorí ktokoľvek. Preto
začal
Michel Foucault koncom šesťdesiatych rokov poskytovať interview novinám iba pod podmienkou, že tam nebude uvedené jeho meno (Eribon, 2012; porovnaj tiež Foucault, 1994).
Napokon, na rovnakom princípe funguje i recenzovanie vedeckých článkov (hodnotiť sa má kvalita článku, nie to, či som s jeho
autorom strávil príjemný večer na konferencii alebo ho napísal neznámy začínajúci doktorand).
Skúsme si teda položiť nasledujúcu sadu otázok:
Začnú filmoví kritici hodnotiť dokumentárne filmy bez ohľadu
na to, kto ich nakrútil? Začnú sa podporovať filmové projekty
s ohľadom na ich kvalitu a nie na základe toho, či ide o projekt uznávaného autora alebo debutujúcej vyznávačky prírody?
Začne sa hovoriť o dobrých a zlých filmoch bez toho, aby sme au≈ 188 ≈
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tomaticky vzťahovali dobré a zlé vlastnosti filmu na ich autorov?
Zmizne rozdiel medzi autorským (ako hodnotným) a komerčným (ako podradným)? Bude rehabilitovaná televízia?
Skrátka. Ocitne sa autor v kríze?
Nasledujúca časť knihy bude predpokladať, že odpoveďou na
predošlé otázky je – áno. Čítajte ďalej.
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Poznámky k identite autora
38

Prvotnou inšpiráciou k tejto časti práce bol však nasledujúci citát z Archeologie
vědění Michela Foucaulta (2002: 289-290), ktorý Masarykovo tvrdenie rozširuje a
prehlbuje: „Při analýze obrazu lze rekonstituovat latentní diskurs malíře; mohli bychom chtít znovu odhalit šepot jeho intencí, které nakonec nebyly vepsány do slov,
ale do linií, povrchů a barev; mohli bychom se pokusit vysvobodit tuto implicitní filosofii, u níž se předpokládá, že formuje jeho vizi světa. Rovněž je možné zkoumat vědu, či přinejmenším mínění nějaké doby, a pokoušet se zjistit, co si z nich malíř mohl
vypůjčit. Archeologická analýza by měla jiný cíl: zkoumala by, zda prostor, vzdálenost, hloubka, barva, světlo, proporce, objemy, obrysy nebyly v pozorovaném období
pojmenovány, vysloveny, konceptualizovány v diskursivní praxi; a zda snad nebylo
vědění, které otevřelo prostor pro tuto diskursivní praxi, uloženo v teoriích a spekulacích, ve formách vyučování a předpisů, ale také v postupech, v technikách, a možná v
samotném malířově gestu. Není cílem ukázat, že obraz je určitým způsobem označování či ‚řečí‘, jenž by byl zvláštní tím, že se obejde beze slov, nýbrž že přinejmenším v
jedné z těchto oblastí se v takových technikách a v takových účincích ztělesňuje diskursivní praxe. Takto popisovaný obraz už není čistou vizí, která pak musela být
přepsána do materiality prostoru; není již holým gestem, jehož mlčenlivé a nekonečně prázdné významy musí být vyproštěny následnými interpretacemi. Je zcela proniknut – a nezávisle na vědeckých poznatcích a filosofických tématech – pozitivitou
vědění.“
39

Všetky výsledky výskumov v tejto časti knihy pochádzajú z mojej dizertačnej práce
(Urban, 2016f).
40

Teda, až na dve výnimky (zo 40 analyzovaných filmov), ktorými boli filmy Kandidát a Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom, o ktorých budem hovoriť nižšie.
41

Pearsonove korelácie preukázali vzťah medzi počtom referencií k autorovi v jednotnom čísle a množnom čísle pri autorskom filme, r = 0.77, p = 0.009 a pri dokumentárnom filme, r = 0.47, p = 0.05. Pri komerčnom filme sa však tento vzťah nepreukázal, r = 0.28, p = 0.44.
42

Zrealizovaná ANOVA preukázala signifikantné rozdiely medzi jednotlivými druhmi
2
filmu F(2, 35) = 5.75, p = 0.007, ηp = 0.25. Post hoc porovnanie pomocou Tukey HSD
ukázalo, že medzi komerčným (M = 3.04; SD = 1.44) a artovým filmom (M = 6.24; SD
= 1.77) je rozdiel na hranici signifikancie (p = 0.08); medzi komerčným a dokumen-
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tárnym filmom (M = 7.33; SD = 4.33) je rozdiel signifikantný (p = 0.005). Medzi autorským a dokumentárnym filmom sa neukázali signifikantné rozdiely (p = 0.67).
43

Film Intrigy bol v analyzovanom korpuse komerčných filmov jednoznačnou výnimkou – v kritikách absolútne prepadol, v jeho „totálnej“ nekvalite mu však bola
pripisovaná istá „bezbrannosť“. Jednotlivé kritiky tak adresovali priamo režisérovi
dobré „rady“, ako by sa filmy nemali robiť a čoho by sa mal v budúcnosti vyvarovať.
44

ANOVA preukázala signifikantné rozdiely v referenciách k autorstvu medzi jednot2
livými rokmi F(2, 36) = 4.14, p = 0.024, ηp = 0.19. Post hoc porovnanie pomocou Tukey HSD ukázalo signifikantný rozdiel na úrovni p = 0.018 medzi rokom 2013 (M =
7.75; SD = 4.69) a 2014 (M = 4.04; SD = 1.68).
45

Predošlé časti hovorili o televíznom filme, ale objavuje sa i druhová kategória experimentálneho filmu a pod.
46

Je to ešte mierne zložitejšie: druhá veta popisuje predstavu posudzovateľky
o autorkiných zámeroch, ktorá sa nedá odčítať zo samotného textu projektu.
V každom prípade však ide o časť posudku, ktorá je prezentovaná ako objektívne
platná.
47

Explikácia projektu hovorila o 12-tich scenároch.

48

Hoci som sa v tejto knihe rozhodol nepublikovať mená posudzovateľov, tento posudok napísala Michaela Jeleneková, výkonná producentka konkurenčného Spievankova 5: O povolaniach. Hodnotenia tak v tomto kontexte získavajú nový rozmer: napríklad o príbehovej invencii Spievankova 5 by sa dalo polemizovať, Spievankovo 5 bolo navyše uvedené i do kinodistribúcie a predkladalo tiež žiadosti na
AVF. Ak by projekt Tancuj, tancuj nebol posudzovateľmi vylúčený z kinodistribúcie
a z podporného rámca AVF, bol by vlastne priamym konkurentom Spievankova 5.
49

Táto kapitola spracováva voľné asociácie a podnetové vety (porovnaj Urban M.,
2016f: 179-204).
50

To však neplatí pre televíziu.

51

Spojenie s kresťanským Bohom (nie bohom) uvádzam tak, ako sa vyskytovalo vo
voľných asociáciách študentov.
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V.
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Každý rok nám z katedry
vychádza desať malých
Hanáčikov.

...

Bol by som radšej, keby
každý dostal príležitosť
dorásť sám do seba.
Aby sa každý mohol
stať sám sebou.
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UČENIE BEZ TRÁUM
Identita autora spôsobuje rozpory; komerčný film nie je
originálny; televízia funguje ako nadávka; máme blok tvoriť
voľné asociácie o slovenskom filme. Predošlé časti knihy
mali za úlohu poukázať na problematickosť príbehov a sociálnych reprezentácií, ktoré považujeme za samozrejmé:
a odhaliť to, že samozrejmé nie sú, že si ich vytvárame my
sami. Úloha tejto – poslednej – časti knihy, bude odlišná.
Má dať odpoveď na otázku, ako vytvoriť svoju profesionálnu identitu tak, aby rozpory nevznikali. Ako nastaviť prostredie, v ktorom učíme, tvoríme a žijeme, aby sme nemuseli medzi sebou o status autora bojovať, ale aby sme sa
jednoducho stali sami sebou. Nech už to znie ako akékoľvek klišé, aktuálne výskumy citované v tejto kapitole sa venujú práve týmto otázkam: ako dospievame do seba samých
a aké prostredie k tomu potrebujeme. Začnime preto od začiatku... momentom nášho vstupu do dospelosti.

Dospelosť ako cesta k vlastnej autonómii a identite
Dospelosť sa dnes definuje najmä cez dve hlavné oblasti: autonómiu a identitu (Ježek, Macek, & Bouša, 2016). Vnímanie osobnej autonómie i vnímanie samotnej dospelej identity je však na≈ 194 ≈
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najvýš rôznorodé. Autonómia môže byť chápaná ako vnútorný
pocit vlastnej nezávislosti, prežívanie svojej slobody, moci nad
svojim životom, nad tým, čo človek robí, ako sa rozhoduje. Autonómia môže byť zároveň vnímaná cez jej vonkajšie prejavy, napríklad nezávislosť od financovania rodičmi, samostatné bývanie,
sloboda vybrať si vlastného partnera. V kontraste s týmito definíciami však môže byť nezávislý človek považovaný svojim vlastným okolím za sebeckého či bezohľadného.
Keď potom hovoríme o dospelej identite, hovoríme najmä o tom,
či sa človek cíti byť sám sebou. Byť sám sebou znamená uvedomovať si svoju jedinečnosť, vedieť odkiaľ pochádzam a kam smerujem. Viem, že môj život má zmysel, že to, čo sa so mnou deje,
je v poriadku, rozumiem tomu, čo cítim a čo prežívam. Cítim sa v
pohode, mám pocit, že mám v živote svoje miesto, že niekam
patrím, že to, čo robím, je na niečo dobré. Opakom je pocit vnútorného chaosu, neistoty a zmätku (vtedy môžeme hovoriť
o quarterlife crisis; viac pozri Urban M., 2016d).
Z tejto perspektívy dospelý človek vie, kým je, pričom jeho rozhodnutia vznikajú v súlade s týmto poznaním: vo svojich rozhodnutiach je konzistentný sám so sebou: so svojim príbehom;
jeho rozhodnutia mu skrátka dávajú zmysel a vie prečo ich robí.
Cesta k vlastnej nezávislosti a vytvoreniu svojej vlastnej identity
však nemusí byť príjemnou skúsenosťou. Hoci je vynáranie dospelosti spájané predovšetkým s pátraním, explorovaním, experimentovaním a skúšaním si rôznych životných rol a druhov sprá≈ 195 ≈
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vania, spája sa tiež s výrazným odcudzením sa od svojho pôvodného prostredia (najmä od rodičov). Pocit, že rodičia ma nechápu, nemajú radi, neznášajú, nenávidia či nepodporujú v tom, kým
chcem byť a čo chcem robiť, je v tejto životnej etape úplne prirodzeným. A pozor, platí to obojstranne: rodičia v tejto etape skutočne svoje deti nemusia chápať a dokonca ich ani nemusia mať
radi.
Na tomto mieste tiež treba upozorniť, že nehovoríme o teenageroch, ktorí experimentujú s fajčením za školou alebo prefarbením
si vlasov na žiarivo ružovú. Omnoho ťažšie akceptované môžu
byť rozhodnutia, ktoré sa vymykajú pomyselnej norme (v úvodzovkách) dospelého správania: nedokončiť vysokú školu, začať
podnikať, robiť umenie, rozhodnúť sa nemať deti, odísť do zahraničia, nevziať si hypotéku…
Odcudzenie je však iba prvým krokom k emocionálnej nezávislosti od svojho okolia. Teda po tom, čo si človek prejde fázou, kedy sa cíti sám, osamelý a opustený, prestáva sa trápiť tým, čo si o
ňom myslí jeho pôvodné okolie a začne sa skôr zameriavať na to,
ako jeho rozhodnutia spadajú do jeho vlastného životného príbehu (odcudzenie od ostatných a zameranie na seba vedie paradoxne k schopnosti robiť vlastné rozhodnutia a vytvárať svoje
vlastné budúce záväzky; Schwartz, Côté, & Arnett, 2005).
Upevnenie svojej vlastnej identity následne umožňuje opätovné
zblíženie so svojimi rodičmi a autoritami vo všeobecnosti: už
však nie ako s „rodičmi“, ale ako so seberovnými dospelými
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(Zimmer-Gembeck & Collins, 2003).
Vzťahy sa transformujú a začínajú byť vzťahmi rovnocenných
dospelých ľudských bytostí: podriadenosť a nadriadenosť nahrádza partnerstvo.52

Profesionálna identita ako súčasť dospelého príbehu
Aby to nebolo tak jednoduché (čo skutočne nie je), do vytvárania
identity v tejto životnej etape navyše vstupuje nová požiadavka.
Zatiaľ čo dominantnou súčasťou identity prestáva byť reprezentácia študenta či študentky, mladý dospelý človek sa musí zmeniť: zo študenta sa musí stať profesionálom v odbore (Dall'Alba,
2009; Reid, Dahlgren, Petocz, & Dahlgren, 2011).
Ako to popisuje predošlá časť knihy, v tomto bode nastáva
v našom prostredí problém. Za normálnych okolností sa zo študenta filmovej a televíznej réžie stane režisér a zo študenta scenáristickej tvorby sa stane scenárista. V našom prostredí však
študenti oboch odborov ašpirujú na rovnakú rolu: rolu autora.
Tým sa dostávajú do konfliktu, ich vzťah je zaťažený rivalitou
a spolupráca sa stáva nemožnou: za žiadnych okolností nemôžu
byť rovnocennými partnermi.
Ak teda uvažujeme o riešení tejto situácie, skúsme sa pozrieť na
to, čo to vlastne profesionálna identita je. Pomerne zložitá definícia hovorí o profesionálnom Ja ako o komplexnej štruktúre výz-
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namov a činností, ktoré každý človek – podľa svojej vlastnej motivácie a kompetencií – prepojí vo svojom dospelom príbehu
s všeobecne akceptovanou profesionálnou rolou (Skorikov &
Vondracek, 2011). Zjednodušene: každý človek si prispôsobuje obraz toho, čo robí, podľa svojich individuálnych potrieb. Môžeme
mať napríklad dvoch filmových strihačov, pričom jeden bude inklinovať k strihu dokumentárneho filmu a druhý ku strihu reklamy. Obaja sú strihači: ich profesionálna identita je vybudovaná na role strihača. No ich vlastné motivácie a spôsob práce ich
doviedli k strihu odlišného druhu umenia.
Vytvoriť si plne integrovanú profesionálnu identitu je však pomerne náročný proces. Mylrea, Gupta a Glass (2017) upozorňujú
na to, že stať sa profesionálom v odbore znamená súčasne myslieť, cítiť i konať v súlade so svojou rolou. Napríklad náš strihač
dokumentárneho filmu by síce mohol konať v súlade so svojou
profesionálnou rolou – strihať dokumenty – no zároveň by mohol
túžiť po práci v reklame. Nesúlad medzi jeho konaním a jeho emóciami (túžba po reklame) by potom tvoril napätie,
v dôsledku ktorého by bol náš strihač nespokojný s tým, kým je.
Aby toho nebolo málo, nestačí byť konzistentný53 (myslieť, cítiť
a konať) iba v rámci svojej profesionálnej roly. Aby človek mohol
prežívať svoju kariéru ako naplnenú, musí byť vo svojej profesionálnej role konzistentný i so svojimi osobnými hodnotami, ašpiráciami, túžbami či potrebami (Lloyd-Hazlett & Foster, 2017).
Náš strihač v reklame by napríklad mohol milovať svoju prácu,
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jeho štúdium na vysokej škole v ňom však kedysi vzbudilo dojem,
že robenie reklamy nie je dostatočne spoločensky prínosné. A od
tej doby v ňom existuje rozpor medzi profesionálnou a osobnou
identitou. Ako profesionál je plne konzistentný s tým, čo robí, jeho osobná pochybnosť o hodnote jeho práce v ňom však spôsobuje rozpor.
Inými slovami: byť profesionálom znamená myslieť, cítiť a konať
v súlade so svojou profesionálnou rolou a zároveň i v súlade so svojimi vlastnými motiváciami, kompetenciami a hodnotami.
Otázkou momentálne je, ako môžeme svojim študentom umožniť do tohto stavu dospieť.

Psychologické bezpečie revisited
Úlohe psychologického bezpečia bola venovaná celá kapitola v
prvej časti tejto knihy, skúsme si preto iba pripomenúť, že prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, umožňuje prejavovať
samého seba, svoju osobnosť, svoje myšlienky, obavy, pochybnosti, bláznivé nápady, umožňuje aktívne sa angažovať
a nesúhlasiť, bez strachu, že toto správanie bude mať negatívny
dopad na vnímanie ostatnými, status alebo vlastnú budúcnosť
(Kahn, 1990). Či sa ľudia cítia bezpečne, preto môžeme najlepšie
vidieť na tom, ako aktívne sa angažujú napríklad pri verejných
diskusiách (oponujú svojim pedagógom či kolegom, diskutujú
s nimi, sú k nim otvorení, kritickí, partnerskí, alebo iba sedia
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mlčky v publiku?).54
Kopřiva, Nováčková, Nevolová a Kopřivová (2008) opakovane
akcentujú, že keď sa človek bojí, nemôže naplno využívať svoj
potenciál a učiť sa, pretože strach aktivuje evolučne najstaršie
časti mozgu: tie, ktoré nám majú primárne zabezpečiť prežitie.
A keď si evolučne najstaršie časti nášho mozgu myslia, že nám
ide o život, iba ťažko sa budeme zaoberať úlohou filmovej kritiky
v spoločnosti alebo vývinom profesionálnej identity mladých
filmových tvorcov.
Naplnenie potreby psychologického bezpečia je preto prvým a základným predpokladom pre rast, zmenu a integrovanie nových poznatkov (Edmondson, 1999).
Psychologické bezpečie nám teda ako ľudským bytostiam dáva
jednu podstatnú výhodu: umožňuje nám využívať vyššie kognitívne schopnosti. Keď sa bojíme, využívame iba tie časti mozgu,
ktoré majú k dispozícii vlastne už všetky plazy. Až keď sme
v bezpečí, môžeme premýšľať a kriticky zhodnocovať informácie,
ktoré sa k nám dostávajú z prostredia: plazy nedokážu vyhodnotiť nezmyselnosť teoretických konceptov ani konštruovanosť sociálnych reprezentácií, to dokážeme až my, ľudia.
Lenže pozor. Najväčší problém je v tom, že aj človek, ktorý zažíva
strach, sa učí (Nováčková, 2001). Toto učenie však prebieha na
kvalitatívne odlišnej rovine ako u človeka, ktorý prijíma nové informácie kriticky. Strach pri učení sa ako emócia vpisuje do pa-
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mäti až tak výrazne, že často tvorí dominantnú časť našej spomienky.55 Každý čitateľ tejto knihy by zrejme pri troche úsilia
dokázal vypočítať rovnicu o dvoch neznámych, ak si však zo školy odniesol odpor k matematike, hneď pri slove rovnica pocíti
podivnú úzkosť. To platí o akomkoľvek učení: strach zažitý pri
učení cudzieho jazyka nám v budúcnosti úplne znemožní jeho
využívanie, strach z dejepisu nás paralyzuje pri snahe o porozumenie historických súvislostí a strach zo sociálnej reprezentácie televízie zníži naše vnímanie hodnoty samého seba, ak sme
okolnosťami prinútení písať televízne seriály.
Toto sa nedeje, keď sme v bezpečí.
Pretože keď sa cítime bezpečne, myslíme kriticky, informácie
zhodnocujeme, prijímame alebo odmietame podľa toho, či ich
považujeme za hodnotné pre nás samotných a či dávajú zmysel
v rámci nášho príbehu. Frederick S. Perls (1947/1992; viac pozri
Perls, Hefferline, & Goodman, 1951/2011) tento rozdiel popísal vo
svojich dvoch konceptoch: introjekcii a asimilácii.
Perls tieto dva termíny metaforicky vysvetľuje na príklade detí.
Deti sú do istého veku nútené zjesť – doslova nasať – všetko, čo
dostanú zo svojho okolia, bez ohľadu na to, či ide o materské
mlieko, čaj, čistú vodu alebo dešpekt ku komerčnému filmu (introjekcia). No od istého veku, ako si to bolestne uvedomí mnoho
rodičov, deti nadobúdajú schopnosť jedlo odmietnuť a s rastom
zubov môžu prijímanú potravu najprv prežuť, než ju nekriticky
zhltnúť (asimilácia).
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A strach nám znemožňuje predkladané informácie najprv kriticky prehrýzť. So strachom môžeme introjikovať – nasať – i tie informácie, ktoré sú pre nás škodlivé a ktoré v budúcnosti môžu
spôsobiť to, že nebudeme konzistentní v rámci svojho vlastného
osobného či profesionálneho Ja. Keby sa niekto v prvom ročníku
svojich študentov spýtal, či je zmysluplné používať reprezentáciu
televízie ako nadávku, odpoveďou by síce stále mohlo byť áno,
toto áno by však vzišlo z racionálnej diskusie (asimilácia po využití vyšších kognitívnych schopností v bezpečnom prostredí), nebolo by prijaté bez rozmyslu ako skupinová norma (introjekcia
bez kritického zhodnotenia).
Asimilácia je jednoducho kritické prehodnotenie a integrovanie
iba tých nových poznatkov do nášho životného príbehu, ktoré sú
v súlade s našimi individuálnymi motiváciami, kompetenciami
a hodnotami. Až pri asimilácii prijímame len to, čo je v súlade
s nami samotnými. A to je, ako sa ukáže ďalej, pri vytváraní profesionálnej identity zásadné.

Experimentovanie s profesionálnou identitou
Pretože keď sa stávame profesionálom, podobne ako keď sa stávame dospelým človekom, potrebujeme v prvom rade zistiť, kým
chceme vo svojej novej role vlastne byť. Kto som ako scenárista,
aké filmy chcem písať, kam chcem smerovať, ako sa chcem vzťahovať k ostatným, ako chcem aby ma vnímali ostatní kolegovia,
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chcem písať ráno alebo v noci, budem pri tom piť whiskey alebo
maté, budem písať na facebook statusy o poézii či hororových
filmoch?
Na zodpovedanie týchto otázok – tak, aby boli v súlade s nami
samotnými – potrebujeme prejsť neustále opakujúcim sa cyklom
pozorovania (aby sme sa inšpirovali tým, čo robia ostatní), experimentovania (aby sme zistili, či nám to vyhovuje) a prehodnocovania (odmietnuť to, čo nám nesedí a integrovať to, čo považujeme za zmysluplné; Ronfeldt & Grossman, 2008).
Do chvíle, kým sme so svojim profesionálnym Ja spokojní, prechádzame preto sústavným procesom objavovania, vytvárania
a zavrhovania: o identite v tomto štádiu zatiaľ hovoríme ako
o provizórnej (Ibarra, 1999).56 Základným predpokladom na naštartovanie tohto procesu je teda psychologické bezpečie. Avšak
aby sa proces vytvárania profesionálnej identity úspešne zavŕšil,
potrebujeme ešte niečo navyše.
A (ne)prekvapivo, študenti umenia vytvárajúci svoju profesionálnu identitu, potrebujú podporu rovnakých troch oblastí, ktoré
potrebovali tiež vedci v prvej časti tejto knihy na to, aby mohli
robiť dobrú vedu: podporu osobnej autonómie, pocitu vlastnej
kompetentnosti a vzájomnej spolupatričnosti (Deci & Ryan, 2000,
2008a, 2008b).57
Skúsme to rozmeniť na drobné.
Podpora autonómie znamená podporu študentov vo vytváraní
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ich vlastnej, jedinečnej identity a ich vlastného unikátneho výrazu. Autonómia znamená nezávislosť od akýchkoľvek predsudkov:
ak chce niekto režírovať telenovely, písať reality show alebo dramaturgovať erotické horrory či sociálne drámy, neexistuje dôvod,
prečo by za to mal byť posudzovaný či znevýhodňovaný. Autonómia zároveň znamená slobodu k vlastnému hľadaniu založenému na vnútornej motivácii, na pocite vlastnej nevyhnutnosti:
nie na tom, čo externá autorita považuje za hodnotné, správne či
nutné. Keďže prvými dvoma fázami v tvorbe profesionálnej identity sú pozorovanie a experimentovanie, vznik autonómneho Ja
potrebuje dostatok materiálu, ktorý môže pozorovať a s ktorým
môže experimentovať: preto je dôležité, aby mali študenti kontakt s čo najširším názorovým spektrom a s čo najväčším počtom
ľudí v rámci profesie. Á propos, je pornografia umenie? Vyžaduje
si tvorba polminútovej reklamy rovnaké úsilie ako tvorba celovečerného filmu? Musí sa film založený na skutočných udalostiach
držať skutočných udalostí? Každému budú dávať zmysel iné odpovede, pokiaľ však okolo seba nemáme ľudí, ktorí by takéto
otázky kládli, iba ťažko sa nimi tvorivo prehryzieme.58
Podpora pocitu kompetentnosti následne znamená podporu študentov vo vnímaní ich samotných ako kompetentných profesionálov schopných robiť svoje vlastné kvalifikované rozhodnutia.
Stať sa kompetentným profesionálom znamená uvedomovať si
svoje vlastné schopnosti, ktoré slúžia na dosahovanie svojich
vlastných profesionálnych cieľov (môžem mať kompetenciu na-
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krútiť sociálnu drámu, no keď je mojim cieľom nakrútiť detektívku, táto kompetencia je pre mňa úplne nepodstatná). To znamená, že keď študent či študentka dokončí fázu experimentovania,
musí to byť on alebo ona, kto vyhodnotí, či je práve táto skúsenosť pre neho alebo pre ňu určujúca a či na nej bude ďalej stavať,
alebo ju úplne odmietne. Ak sa však prostredie profiluje príliš
úzko a študenti zistia, že im táto profilácia nevyhovuje, prestávajú ďalej rásť, pretože absentuje materiál, s ktorým by mohli ďalej
experimentovať (a ak navyše nemajú bezpečie pátrať takpovediac
na vlastnú päsť, povedie to u nich k negatívnym pocitom frustrácie či vyhorenia; Crawford, LePine, & Rich, 2010; Schaufeli,
Bakker, & Van Rhenen, 2009). V každom prípade je potrebné,
aby študenti závery o svojom ďalšom smerovaní rozhodovali sami, pretože oni sami sú kompetentní tieto rozhodnutia robiť –
pedagóg sa v takomto prípade stáva skôr facilitátorom procesu –
zodpovednosť za svoje smerovanie má študent sám. Študent k
svojmu pedagógovi jednoducho môže, ale i nemusí, prísť so žiadosťou o radu či pomoc, podľa toho, či si myslí, že mu to je alebo
nie je na niečo dobré (Boekaerts & Corno, 2005).
Podpora vzájomnej spolupatričnosti napokon znamená vytvorenie atmosféry, v ktorej je každý prijímaný vo svojej jedinečnosti.
To znamená, že každý študent či študentka, bez ohľadu na ich
názor na televíziu a komerčný film, umenie a autora, bude patriť
medzi nás. Atmosféra, v ktorej sú ľudia klasifikovaní ako nadšené
vyznávačky prírody, detských riekaniek a zvieratiek, je atmosféra,
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v ktorej treba brať do úvahy možnosť vylúčenia v prípade nenaplnenia istých kritérií: čo vzbudzuje strach o svoju budúcnosť.
Navyše atmosféra, v ktorej existuje rivalita medzi dvoma spriaznenými profesiami, rozhodne nepodporuje pocit prijatia či vzájomnosti.
Nir Madjar a Maya Cohen-Malayev (2013) zistili, že podpora autonómie, spolupatričnosti a pocitu kompetentnosti posilňuje preskúmavanie novej identity do hĺbky i do šírky a navyše zlepšuje nadväzovanie a dodržiavanie nových záväzkov. Mylrea, Gupta
a Glass (2017: 5) píšu:
Jedinci, ktorí zažili podporu a rozvoj každej z týchto troch oblastí,
budú mať s väčšou pravdepodobnosťou vysokú úroveň vnútornej
motivácie a zároveň je pravdepodobnejšie, že dokážu vytvoriť
a udržať svoju novú identitu. Vysoká úroveň motivácie zároveň súvisí s ich následnou úspešnosťou a životným pocitom spokojnosti.

Psychologické bezpečie nám teda umožňuje rozbehnúť proces
objavovania, experimentovania a prehodnocovania, podpora autonómie umožňuje nedbať na zažité predsudky a vytvárať svoj
vlastný príbeh, podpora kompetentnosti umožňuje zažívať pocit
majstrovstva v rámci svojich vlastných profesionálnych cieľov
a podpora spolupatričnosti umožňuje patriť do komunity bez
ohľadu na našu rozdielnosť. Stále si však musíme položiť otázku,
ako vyššie menované dosiahnuť a zaviesť do praxe.
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Vytvoriť bezpečné a podporujúce prostredie je úloha
lídra
Základná obava spojená s podporou autonómie by mohla vyzerať
približne nasledovne: keď budeme svojich študentov a zamestnancov podporovať v ich autonómii, tak si vlastne budú môcť robiť, čo chcú. Že keď dáme svojim študentom a zamestnancom
priestor, tak našu dobrú vôľu zneužijú, nebudú robiť vôbec nič,
alebo vznikne neriadený chaos či anarchia.
Je preto dôležité uvedomiť si, že podpora autonómie neznamená
nechať ľudí len tak: robiť si, čo chcú. Absencia vedenia rozhodne
neznamená podporu autonómie (skôr by mohla byť vnímaná ako
strata záujmu o svojich podriadených).
Kľúčovým aspektom vedenia akejkoľvek skupiny ľudí je preto
dohodnúť sa na jasnej štruktúre toho, čo od svojich ľudí očakávame a priebehu našich spoločných aktivít (Hospel & Galand,
2016). Pod štruktúrou sa skrývajú jasne sformulované celkové a
čiastkové ciele (čo chceme dosiahnuť), kroky ich postupného napĺňania (ako sa k tomu dostaneme) a kritériá, podľa ktorých
zhodnotíme naplnenie týchto cieľov (Whitmore, 2009). Tieto
ciele, kroky i kritériá hodnotenia pritom musia vzniknúť vo vzájomnom konsenze so svojimi študentmi či podriadenými. Pretože ak svojimi rozhodnutiami nebudeme rešpektovať autonómiu
a kompetencie jednotlivcov, prípadne narušíme pocit spolupatričnosti v skupine, znížime tak zaangažovanosť jednotlivých čle≈ 207 ≈
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nov skupiny a vyvoláme pocity nudy, frustrácie či straty zmyslu
(Deci & Ryan, 2000).
Toto je obzvlášť dôležité pre naše prostredie, v ktorom sa posudzuje z perspektívy autority a absentujú jasné ciele i kritériá
hodnotenia. Čo je cieľom filmovej kritiky? Čo je cieľom podpory
našich filmov? Čo je cieľom vzdelávania na umeleckej vysokej
škole? Čo je cieľom nás ako filmových režisérov, scenáristiek,
vedcov a kritičiek? A ako budeme naplnenie týchto cieľov hodnotiť? Tieto otázky by mali byť zodpovedané v dialógu všetkých zúčastnených strán s rešpektom k individuálnych preferenciám
každého účastníka diskusie.
Zo súčasných výskumov pritom vyplýva jeden základný poznatok: za iniciovanie a priebeh takejto diskusie je vždy zodpovedný
líder danej skupiny ľudí (Adams, Olsen, & Ware, 2017; Groysberg
& Slind, 2012; Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004;
Leithwood, Patten, & Jantzi, 2010; Louis, Leithwood, Wahlstrom,
& Anderson, 2010). Jednoducho a jasne:
Zodpovednosť za stav prostredia má vždy jeho nadriadený.
Pre zamestnancov vysokej školy je to napríklad dekan, ktorého
úlohou je vytvoriť bezpečné a jasne štruktúrované prostredie
podporujúce autonómiu, pocit kompetencie a vzájomnosti pre
svojich pedagógov, čím umožní premieňať mentálne nastavenie a
správanie svojich študentov (Louis, Leithwood, Wahlstrom, &
Anderson, 2010). Adams, Olsen a Ware (2017: 8) upresňujú:
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Riaditelia nemôžu jednoducho vyžadovať súhlas so zavedením nových celoškolských pravidiel a procedúr; povinnosťou riaditeľov je
skôr vysvetliť ich zmysluplnosť, a to spôsobom, ktorý vytvára súhlas
všetkých zúčastnených. Všetky zúčastnené strany sú takto prizvané
a je im umožnené vidieť v širokej perspektíve to, kde sa škola nachádza práve teraz a kam má smerovať. Najdôležitejšie pritom je, že
sa takto všetci členovia školy – od vedenia, cez pedagógov, až po
študentov – stávajú agentmi zmeny a snahu o zlepšenie školy preberajú za svoju vlastnú.

Vnútorná motivácia študentov prameniaca zo štúdia v bezpečnom a jasne štruktúrovanom prostredí podporujúcom autonómiu, kompetenciu a spolupatričnosť, mala kladný efekt na zaangažovanosť študentov i v krajinách trpiacich extrémnou chudobou a nedostatkom zdrojov (van Egmond, Berges, Omarshah,
& Benton, 2017). Naopak, negatívne školské skúsenosti znižujú
motiváciu študentov pri vstupe na pracovný trh, znižujú pocit
vlastnej hodnoty a znemožňujú prežívanie vlastného životného
naplnenia (Katznelson, 2017).
Z citovaných výskumov je zrejmé jedno: nádej existuje i pre Slovenskú republiku. Chceme ju však?

Zhrnutie učenia bez tráum
Proces vytvárania dospelej profesionálnej identity – neustále
opakujúci sa kolobeh pozorovania, experimentovania a prehod-
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nocovania – sa môže začať iba v prostredí, v ktorom vládne psychologické bezpečie, teda pocit, že môžem hovoriť a konať v súlade so svojim prežívaním bez strachu o svoju budúcnosť. No
psychologické bezpečie je iba začiatok. Na to, aby sa z provizórnej profesionálnej identity stala identita trvalá, je potrebné, aby
prostredie podporovalo tri základné oblasti: pocit vlastnej autonómie, vlastnej kompetencie a vzájomnej spolupatričnosti v skupine. Vytvoriť takéto prostredie je úlohou lídra, ktorý vedie skupinu štruktúrovane. Štruktúra predstavuje ciele, kroky k ich dosiahnutiu a kritériá hodnotenia, pričom aby boli prijaté, musia
všetky tieto body vznikať rešpektujúco vo vzájomnom dialógu so
svojimi študentmi či podriadenými: v opačnom prípade môže ich
dosadenie z pozície autority viesť k pocitom frustrácie, straty
zmyslu či vyhoreniu.

Kam ďalej?
Moja manželka Kamila mi po prečítaní tejto časti knihy povedala,
že si všetci budú myslieť, že v našom prostredí ide o nerealizovateľnú utópiu. Neviem síce úplne odhadnúť, či to tak bude alebo
nie, no radšej uvediem niekoľko príkladov, kde to už funguje.
Východisková práca Edwarda L. Deciho a Richarda M. Ryana Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, na ktorej stavia väčšina záverov tejto časti knihy, vyšla už
v roku 1985. Od tej doby sa pomaly a neodvratne rozšírila do naj≈ 210 ≈
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rôznejších domén psychologického výskumu, no predovšetkým
sa začína udomácňovať v praxi: prvá časť knihy ukazovala jej
uplatnenie pri vedení vedcov, táto časť zas ukázala jej aplikáciu
vo vzdelávaní filmových profesionálov. Postupne však preniká i
medzi širšiu verejnosť: kto by dnes napríklad nepoznal pojem
vnútorná motivácia?
Ruka v ruke s Deciho a Ryanovou (1985) teóriou vnútornej motivácie sa do praxe zavádzajú koncepcie vzdelávania založené na
ich princípoch (niektoré pritom vznikli skôr simultánne z iných
zdrojov, čo je pekný príklad toho, ako sa dá dospieť rôznymi cestami k rovnakému poznaniu), ktoré následne vedú k zriadeniu
konkrétnych škôl.
Ideálnym príkladom sú koncepcie self-regulated learning, t. j. autoregulovaného učenia a self-directed learning, t. j. sebariadeného
učenia.
Reforma školstva založená na koncepcii autoregulovaného učenia s úspechom prebehla v Holandsku už v 90-tych rokoch pod
názvom The Interactive Learning Group System (Boekaerts,
1997; Boekaerts & Minnaert, 2003). A prvé školy založené na koncepcii sebariadeného učenia vznikajú v posledných rokoch už i
v Českej republike, napríklad
Svobodná škola Liberec alebo
Svobodná škola Praha. Najviac o konkrétnej aplikácii sebariadeného učenia do praxe pritom hovorí Peter Gray (2016) vo
svojej knihe
Svoboda učení.
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No jednoznačne prvou školou na svete, ktorá sa riadi popisovanými princípmi, je britský Summerhill. Kniha, ktorú o svojej
škole napísal jej zakladateľ Alexander S. Neill (2013), mi radikálne
zmenila pohľad na to, ako môže vyzerať vzdelávanie: vzdelávanie
založené na tom, že študenti chcú a nie na tom, že musia (v skutočnosti ide o prvý inšpiračný zdroj tejto časti knihy).
Totiž.
Summerhill je extrém. Summerhill je škola založená na úplnej
autonómii a samospráve svojich študentov, kde si študenti sami
nastavujú vlastné pravidlá a hranice. Vzťahy, povinnosti, upchávanie záchodov, to všetko a mnohé iné sa každý týždeň diskutuje
na verejných zasadnutiach, kde má každý študent (a pedagóg)
právo vystúpiť s rečou a žiadať o zmenu, nápravu či predložiť návrh na inováciu. Nejde teda o neriadený chaos ani zlovoľnú anarchiu, ale v podstate o priamu demokraciu, ktorá stojí na spoločenskej angažovanosti každého jej člena.
A ono to funguje.
Študenti nemusia chodiť na vyučovanie, ale chodia, nemusia sa
zúčastňovať schôdzí, ale zúčastňujú sa, vlastne nemusia robiť nič
a napriek tomu to robia – pretože majú priamy dosah na pravidlá, ktoré ovplyvňujú ich život – chodiť do školy a zúčastňovať sa
na verejnom živote im dáva zmysel.
Summerhill je kniha, ktorá v kontexte nášho vzdelávania (a
výchovy či vedenia ľudí) spôsobuje šok, je radikálne iná ako čo≈ 212 ≈
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koľvek čo poznáme a otvára nepreberné množstvo nových možností, nad ktorými sa dá rozmýšľať.
Preto, ak sa máme pohnúť niekam ďalej, je to práve smerom
k posilňovaniu autonómie a vnímania vlastnej kompetencie
a upevňovaniu našej vzájomnosti. Nuž:
Utópia?
(Ak ste si odpovedali áno, prečítajte si záver knihy.)
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Poznámky k učeniu bez tráum
52

Samozrejme, hovoríme o ideálnom prípade, pretože rodičia môžu odmietnuť dospelú identitu svojho dieťaťa, alebo dieťa môže odmietnuť svojich rodičov. Strach zo
straty lásky rodičov i detí môže byť celoživotnou brzdou mnohých ľudí, ktorí radšej
zotrvajú v stave vnútorného chaosu a zmätku, prípadne reprodukujú vzťahové vzorce
podriadenosti a nadriadenosti známe z detstva, len aby nemuseli čeliť následkom toho, kým naozaj sú.
53

Korektnejší odborný termín pre popis tohto stavu je kongruentný. Carl R. Rogers
(1957) uviedol do praxe koncept kongruencie ako súlad medzi predstavou toho, čím
by sme chceli byť a tým, čo zažívame v skutočnosti. Byť plne kongruentný znamená
byť plne integrovanou osobnosťou, ktorá dokáže nahliadať na svoje prežívanie v jeho
celistvosti: bez ohľadu na to, či ide o pozitívne alebo negatívne pocity, pohnútky,
túžby, alebo ich chaotické kombinácie.
54

Zistiť, či sa človek cíti bezpečne, pomocou introspektívnej otázky: „Cítiš sa bezpečne?“, vo väčšine prípadov skutočne nie je možné, pretože kladie extrémne vysoké nároky na porozumenie vlastného prežívania.
55

O pamätaní negatívnych emócií a ich vplyve na náš život pozri Ecker, Ticic, Hulley
a Neimeyer (2012) alebo Urban M. (2016h).
56

Vývin identity – profesionálnej či osobnej – samozrejme nikdy nekončí. Je však
rozdiel, či prechádzame tranzíciou (t. j. prechodom) medzi rôznymi identitami (zo
študenta sa stáva profesionál, zo slobodného človeka sa stáva manžel či manželka
a pod.), alebo sa vyvíja identita už existujúca (napríklad profesionál prechádza do čoraz väčšej seniority, stáva sa mentorom či supervízorom).
57

Teória sebadeterminácie [self-determination theory] na ktorej sú postavené tieto
závery, je v súčasnosti dominantnou teóriou ľudskej motivácie, pričom platí, že ju
možno uplatniť vo všetkých doménach ľudskej činnosti: v práci, vzdelávaní, vzťahoch... (Deci & Ryan, 2008a; 2008b). Množstvo výskumov pritom potvrdzuje jej platnosť naprieč rôznymi kultúrami, od Belgicka, Číny, USA až po Peru (Chen, et al.,
2015).
58

Koľko režisérov pornofilmov diskutovalo na pôde VŠMU? Koľko scenáristov televíznych seriálov? Koľko kreatívcov z reklamných agentúr?
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Horná
Dolná
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I know I didn’t always feel this – sedated.

Lester Burnham
Americká krása (1999)
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ANESTETIKÁ ZÁVEROM
Výskum, ktorým by som rád uzavrel túto knihu, som zrealizoval
so svojou manželkou Kamilou v roku 2015 a bola ním kvalitatívna
analýza televízneho seriálu Horná Dolná (Urban & Urban, 2015:
12). Ako hlavný záver sme uviedli:
V prípade Hornej Dolnej je naratívna vyprázdnenosť spojená s pocitom „otupenosti“ či „narkotickej sedácie“. Hornej Dolnej sa tak
podarilo naplniť očakávania spojené s frázou „môžem pri tom vypnúť“ – viac či menej sa tým otvára tradičná otázka eskapizmu. Seriál
samotný nikdy nedáva svojim postavám dôvod na to, aby sa zmenili,
prehodnotili svoje správanie, poučili sa. Starosta nemá motiváciu
prestať robiť podvody, alkoholik prestať piť či začať si vážiť svoju
manželku a hlupák vždy zostáva iba hlupákom.
Jediným skutočne koherentným aspektom Hornej Dolnej sa tak
stáva posledná téma: udržiavanie statusu quo. [Režisér] Tomáš Jančo o postavách tvrdí, že „keď je niekto zlý, tak je potrestaný, keď je
niekto dobrý, je odmenený,“ (Krasko, 2015). Tak to ale nie je. Starosta nie je potrestaný za rozkrádanie štátneho majetku ani okrádanie
svojich voličov, rovnako ako farár nie je potrestaný za to, že v hazarde prehrá dom. Konflikty vyrieši v závere deus ex machina a každá časť tak končí tam, kde aj začína. Akoby i neustále udržiavanie
statusu quo podporovalo onen sedatívny účinok – v istom zmysle
seriál upokojuje svedomie svojho diváka: je v pohode, že si sa vo
svojom živote opäť nikam neposunul, ubezpečujem ťa, je to úplne v
poriadku. Všetky postavy poznajú svoje miesto, ktoré je dané a ne-
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menné. Postavy neašpirujú na osobný presah, rast či naplnenie.
Nemajú ambície. A ak náhodou ambície majú, tak sú pred všetkými
zosmiešnené (ako hlupák Lacko, ktorý sa chcel stať starostom).
Horná Dolná takto poskytuje narkotizujúci pocit, že všetko je tak,
ako má byť. Seriál „zo života“?

Nami popisovaný pocit narkotickej sedácie – narkózy – nie je vo
filozofii umenia niečím neznámym, Wolfgang Welsh (1993) ho
definuje jednoducho ako anestetiku. Anestetika, v protiklade
k estetike, nevzbudzuje úžas ani nepodporuje fantáziu, nefacilituje rast ani nerozširuje naše skúsenosti: anestetika umŕtvuje,
udržuje nás tam, kde sme. Ambíciou tejto knihy je úplný opak.
Ambíciou tejto knihy je nežiť v Hornej Dolnej.
Michel Foucault (1975) v jednom zo svojich rozhovorov povedal,
že k jeho knihám treba pristupovať ako k debničkám s nástrojmi:
podľa potreby si vybrať niektorú z jeho myšlienok, fráz či analýz,
podobne ako sa rozhodujeme medzi skrutkovačom či kladivom,
a to na to, aby sme skratovali alebo zdiskreditovali zažité a zdanlivo nemenné schémy, ktorými sa riadia naše životy.
Prosím, spravte tak i pri čítaní tejto knihy.
Foucaultov inštrumentálny – vezmi si pokojne iba to, čo je pre
teba užitočné a na ostatné sa vykašli – prístup mi je nesmierne
sympatický. No rád by som tiež uviedol jednu zásadnú výhradu.
Dekonštrukciu sveta v ktorom žijeme, je z môjho pohľadu potrebné doplniť o jeho rekonštrukciu, obzvlášť, ak máme nástroje
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a poznanie k tomu, aby sme ju mohli zrealizovať.
Proces dekonštrukcie je nepríjemne bolestný. Získať vhľad do
všetkého toho, čo považujeme za našu skutočnosť – príbehoch o
slovenskom filme, sociálnej drámy, originality, komercie, televízie, trpiaceho a všestranného auteura – úplne ničí pocit našej istoty a znemožňuje nám oprieť sa o naše základné predpoklady:
toho čo je správne a toho čo je nesprávne. Lenže dekonštrukcia je
zároveň proces katarzný, pretože po šoku, hneve či pocite nechceného odhalenia, umožňuje začať odznova.
Dekonštrukcia otvára slobodný myšlienkový priestor – môžeme
si ju predstaviť ako vyprázdnenie skrine so starým oblečením –
lenže čo s týmto uvoľneným priestorom spravíme ďalej? Naplníme ho odznova oblečením, ktoré vlastne ani nechceme nosiť?
Dekonštrukcia je prvý krok k vlastným rozhodnutiam, no stále je
to iba východisko. Stále je to iba začiatok. Preto prvá i piata časť
tejto knihy hovoria o úlohe ľudí, ktorých zodpovednosťou je vytvárať podporujúce a bezpečné prostredie s jasnou štruktúrou:
bez ohľadu na to, či ide o vedcov či študentov.
Pretože v každom prípade ide o ľudí. Či už na sebe nosíme pomyselné biele plášte a svoje články píšeme v autorskom pluráli,
alebo sme pomyselne extravagantní umelci a naše rodiny nám
umožnili študovať film napríklad preto, aby sme sa raz objavili
v Smotánke po boku Maroša Kramára.
Sme tu, milujeme, túžime, ašpirujeme, hľadáme, váhame, občas
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padneme a občas sa nám nechce vstať a ísť ďalej.
A zhodou okolností, práve teraz, stojíme pred vyprázdnenou
skriňou, igelitky so starým oblečením v rukách a rozhodujeme sa,
či do nej nahádžeme to staré oblečenie späť, alebo si kladieme
otázku, čo vlastne budeme s toľkým voľným miestom robiť.
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Dodatok
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AKO NAPÍSAŤ PROJEKT...
ABY ZÍSKAL GRANT
Základnou výskumnou otázkou, ktorú som si kládol pri
analýze posudkov na Audiovizuálnom fonde, bolo, či existujú spoločné stratégie, ktorými posudzovatelia pristupujú
k jednotlivým projektom: a ak áno, bolo mojim cieľom popísať ich. Ako sa ukázalo, tieto spoločné stratégie existovali.
Pokúsil som sa preto zrekonštruovať, čo je podľa posudzovateľov ideálny projekt, ktorý stojí za to podporiť. Rád by
som však upozornil, že sa moja analýza zaoberala iba jednou výzvou, to znamená, že iná komisia mohla zvoliť odlišný prístup (hoci to v kontexte ostatných výskumov nie je
pravdepodobné). Zároveň tiež platí, že v momente, keď sa
informácie z tejto knihy rozšíria medzi posudzovateľov,
prestanú byť považované za samozrejmé: a ich platnosť sa
môže zmeniť (do akej miery, je veľkou otázkou).
Začnime postupne.
Nájsť konkrétne hodnotiace kritéria, na základe ktorých posudzovatelia považujú ten ktorý projekt za kvalitný či nekvalitný, sa
nedá. Súvisí to najmä s perspektívou autority, z ktorej posudzovatelia na projekty nahliadajú: posudky neobsahujú argumenty na
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podporu svojich záverov.

Obrázok 11 Témy v posudkoch podporených projektov [v zátvorkách je uvedené,
v koľkých percentách posudkov podporených projektov sa daná téma vyskytla]

Ako argument posudky používajú predovšetkým deskripciu, teda
popis projektu. Napríklad, že pôjde o „vtipný príbeh o chlapcovi
a jeho dedovi“. Z prostého popisu deja (príbeh o chlapcovi a jeho
dedovi) však nemožno odvodiť jeho priradenú vlastnosť (vtipný):
tá sa priraďuje ad verecundiam, z vlastnej autority.
No ako môžeme vidieť pri porovnaní Obrázkov 11 a 12,
v posudkoch podporených projektov sa objavuje väčšie množstvo
tém ako v posudkoch nepodporených projektov, existuje teda istý – hoci nekonkrétny – rámec, z ktorého môžeme usudzovať,
ako má projekt vyzerať.
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Obrázok 12 Témy v posudkoch nepodporených projektov [v zátvorkách je uvedené, v
koľkých percentách posudkov nepodporených projektov sa daná téma vyskytla]

Platí však, že pri takto nízkom počte tém (ako vidíme na Obrázku 12) je ešte náročnejšie odčítať, prečo projekt podporu nezískal,
ako v prípade posudkov, kedy projekt podporu získal. Pretože
napriek tomu, že kategórie ako očakávaný spoločenský význam
filmu, hodnotenie autora či predpokladaný divácky a medzinárodný potenciál vychádzajú výhradne z perspektívy autority a nemožno ich nezávisle posúdiť (nepoznáme hodnotiaci rámec, na
základe ktorého k tomuto záveru posudok dospel), môžeme
k nim ako čitatelia zaujať stanovisko: môžeme napríklad tvrdiť –
z našej perspektívy – že film bude mať spoločenský dopad. Ak je
však odmietavý posudok založený výhradne na perspektíve autority, nemožno tvrdenia akokoľvek spochybniť. Všimnime si napríklad nasledujúci posudok k projektu Dovolenkári:
Banálny, bakalársky príbeh, typický pre českú televíznu obrazovku,
hoci oduševnele odprezentovaný autorkou, ma ani napriek tomu
nezaujal a nedám mu svoju podporu. [zvýraznil M.U.]
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Nemožno totiž spochybniť pravdivostnú hodnotu tvrdenia, že
projekt posudzovateľa nezaujal a že mu nedá svoju podporu.
Otázka však stojí nasledovne:
Je skutočnosť, že projekt posudzovateľa nezaujal, zároveň dostatočným argumentom na to, aby nezískal jeho podporu?
Samotný záujem či nezáujem posudzovateľa totiž iba môže – ale
i nemusí – byť dostatočným meradlom kvality filmu. Je pritom
dôležité, že v posudkoch nepodporených filmov sa znižuje
i výskyt témy deskripcia projektu.
Deskripcia projektu sa využíva ako prostriedok na potvrdenie
hodnotenia (hoci iba rétorický a logicky nekorektný), v posudkoch k nepodporeným projektom sa však znižuje dokonca
i výskyt tohto rétorického nástroja (z 94 na 76% prípadov). Až
24% posudkov teda nevyužíva žiadnu formu argumentácie (ani
popis) na podporenie svojich záverov.

Ideálny projekt slovenského filmu
Ak chceme zrekonštruovať ideálny projekt slovenského filmu,
zostáva nám teda iba pozrieť sa na rozloženie tém medzi podporenými a nepodporenými projektmi (viac pozri Obrázok 11 a 12).
Dá sa teda povedať, že ideálny projekt by mal mať kvalitne (čo
najpodrobnejšie) vypracované materiály, pričom by ho ešte pred
samotným posudzovaním na AVF mohla schváliť externá autori≈ 225 ≈
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ta (napríklad rôzne scenáristické workshopy ako je Midpoint,
v ideálnom prípade medzinárodného charakteru).
Projekt by sa mal dať jednoducho zaradiť do známej kategórie,
treba vyzdvihnúť jasné žánrové kategórie (ako je dráma, komédia, krimi etc.) a zároveň v predložených materiáloch (explikácii,
synopsii, scénoslede, pri vykresľovaní charakterov a pod.) striktne dodržiavať zvolený žáner. Platí pritom, že ak sa komisia zhodne, že niektorý žáner v slovenskej kinematografii absentuje, takýto
projekt má výraznú výhodu (v prípade analyzovaných posudkov
sa tak vyzdvihovali najmä komédie a rodinné filmy).
Pretože sa nehodnotí iba projekt samotný, ale i jeho žiadateľ, je
dôležité, aby bol predkladateľ považovaný za filmového autora.
Z posudkov sa nedajú pomenovať konkrétne vlastnosti, ktoré by
mal filmový autor mať, dá sa však skonštatovať, že vyzdvihovaní
sú buď perspektívni debutanti (autori, ktorí získali isté postavenie
už počas štúdia na filmovej škole a teraz sa snažia o celovečerný
debut), alebo skúsení autori, ktorí majú za sebou profesionálnou
obcou (či v ideálnom prípade medzinárodne) oceňované diela,
teda istú kontinuitu v „kvalitnej“ tvorbe. Outsideri (autori, ktorí
nepoznajú pravidlá slovenskej filmovej profesionálnej obce, ich
žargón, ich rétorické stratégie, nepoznajú sociálne reprezentácie
toho, ako sa má robiť film a pod.) by mohli mať pri predkladaní
projektu sťažené podmienky.
Samotný projekt hraného filmu by rozhodne nemal pôsobiť televízne, mal by skôr otvorene cieliť na kinodistribúciu: a to ako
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produkčne (skrz produkčných partnerov), tak štylisticky (hoci
nemožno povedať, aké štylistické kritériá by mal film napĺňať,
aby bol považovaný za televízny). Platí pritom, že čím väčší divácky potenciál projekt má, tým je hodnotený kladnejšie:
v ideálnom prípade ide o potenciál medzinárodný (ten sa odvodzoval predovšetkým od koprodukčných partnerov, resp. tým, že
film bude vznikať v rôznych svetových lokalitách).
Projekt by mal byť originálny. Z posudkov sa opäť nedajú odvodiť
parametre originálneho filmu, z kontextu však vyplýva, že za originálne sú považované skôr filmy riešiace absentujúce témy
(napr. rôzne životopisy či filmy o významných a zároveň nespracovaných historických udalostiach) a nie filmy, ktoré by prišli
s progresívnymi štylistickými či naratívnymi stratégiami (tie sú
označené za experiment či pokus, prípadne sa im priradí kategória televízneho filmu; všetko hanlivé označenia).
V neposlednom rade sa ukazuje za dôležité, aby bol projekt spätý
s realitou: v ideálnom prípade dvoma rôznymi spôsobmi zároveň.
Na jednej strane by téma projektu mala vychádzať zo „skutočnosti“ (nezáleží na tom, či pôjde o historickú tému, životopis významných slovenských osobností, alebo súčasný pálčivý spoločenský problém, v posudkoch sa hovorilo napríklad o korupcii či
imigrácii). Na druhej strane by projekt mal vzbudzovať predpoklad, že jeho uvedenie bude mať spoločenský dopad: skrátka, že
film v spoločnosti zmení niečo k lepšiemu.
Situácia s posudzovaním filmových projektov, ako je popísaná
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vyššie, sa z uvedených dôvodov javí ako nejasná: na základe predloženého popisu si však môžeme položiť otázky, čo na nej chceme zmeniť. Chceme napríklad podporovať výhradne filmy určené
pre kinodistribúciu? Chceme podporovať výhradne filmy, ktoré
budú mať spoločenský dopad? Čo pre nás znamená reprezentácia
originality?
Do zahájenia tejto diskusie by však predložená analýza mohla
poslúžiť ako návod, ktoré aspekty vo svojom projekte vyzdvihnúť:
a ktoré, naopak, zamlčať.
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