
V přístupu fakulty k moderním žánrům si nemůžu stěžovat

Seznámila jste se prvně s tvorbou Káji Saudka na Filozofické fakultě nebo již před tím?
Dávno před tím, protože filmy Kdo chce zabít Jessii nebo Čtyři vraždy stačí, drahoušku, na nichž
Saudek pracoval, patří mezi nestárnoucí klasiku. V dobách mého dětství je dávali v televizi pravidelně.
S chutí se na ně kouknu i dneska.

Jaký byl v době vašeho studia na fakultě přístup k moderním žánrům, jako je komiks?
Nemůžu mluvit o fakultě jako o celku, ale v rámci Ústavu pro dějiny umění, kde jsem studovala,
skutečně nebylo na co si stěžovat - přístup profesorů byl velmi vstřícný a otevřený. Studium mě
přesvědčilo o tom, že podobnost slov profesor a profesionál není náhodná.

V jakém ročníku studia jste zažádala o grant na tento projekt a zahájila práci na něm?
Šlo o můj doktorandský projekt, takže s prací na něm jsem začala, než jsem se do doktorandského
programu vůbec přihlásila - což je běžný postup. O grant jsem požádala v I. ročníku doktorandského
studia.

Musíte umět vysvětli, čím se chcete zabývat

Grantové komise někdy bývají poněkud konzervativní při schvalování různých projektů, byl to i váš
případ? S komiksem jsou přeci jen hodně spojení akční hrdinové typu Supermana a podobně,
nesetkala jste se třeba s tím, že komiks na akademickou půdu nepatří? Musela jste nějak speciálně
vysvětlovat, čím se hodláte zabývat?
Umět vysvětlit, čím a proč se chcete zabývat je základ vědecké práce bez ohledu na to, čeho se týká.
V případě Káji Saudka jsem tudiž neprováděla nějaké vyjímečné úkony, které by se ostatatních
žadatelů netýkaly. Způsobilost pro udělení finančních prostředků na svůj výzkum jsem například
neprokazovala tím, že bych běhala v přiléhavém latexovém oblečku po fakultě a bičovala
zaměstnance elektrickými důtkami.
Mimochodem komiksoví superhrdnové jsou nedílnou součástí pop kulturní historie a jejich fenomén
je velmi zajímavý. Na vědecké bázi se tímto tématem zabýval například italský estetik a filozof
Umberto Eco už v šedesátých letech.

Výsledek vašeho zájmu o Káju Saudka známe, je jím krásná monografie o jeho tvorbě. Jak ale zněl
původní plán vašeho studentského projektu. Proměňoval se hodně postupem času?
Cíle byly od začátku jasně definované. Saudkova monografie byla jedním z plánovaných výstupů,
takže ne.

Pokud vím, monografie stojí až na oné pomyslné špičce ledovce. Co všechno stojí nakonec za vaším
projektem? Konaly se nějaké výstavy, konference?



Výstavy jsou také také špičkou ledovce... Proběhla jedna v Českém centru Praha zaměřená na
Saudkovu tvorbu 60. let. Připravovala jsem ji ve spolupráci a pod hlavičkou nakladatele Saudkovy
monografie. Najít nakladatele bylo mimochodem jedním z úkonů, které práce na projektu obnášela.
Také jsem prezenovala svoje výsledky v rámci řady přednášek.

Saudek byl dlouhou dobu jediným tvůrcem komiksů u nás

V současné době zažívá komiks svá zlatá léta. Jak současní čeští, ale třeba i zahraniční autoři
reflektují tvorbu Káji Saudka?
Osobně se domnívám, že současný český komiks už nemá potřebu zaujímat k minulosti nějáká
stanoviska nebo se nějakým způsobem vyrovnávat se svou historií, protože má svou vlastní bohatou
produkci a zajímavý vývoj. Mezi současnými tvůrci podle mě nepanuje nějaký jednotný názor ohledně
hodnocení Saudkovy tvorby, ale asi by se s vámi nikdo nepřel o tom, že Saudek byl dlouhou dobu
jediným nositelem a tvůrcem tohoto média u nás.

Máte nějakou radu pro uchazeče o studium na Filozofické fakultě?
Asi je dobré se o studiu a přijímacích testech i zkouškách předem informovat nejen například v rámci
dne otevřených dveří či na daném ústavu/katedře, ale i u studentů, kteří už na školu chodí. Najít si
prostě někoho, kdo už se na kýžený obor dostal a s ním přípravu na přijímačky detailně probrat. Za
mě to byly zkoušky čistě oborové, takže jsem si kromě vlastního zájmu a samostudia domluvila i
„doučování” u staršího spolužáka z gymplu, který už zdárně „válel” v prvním ročníku. Za útratu v
kavárně mě pečlivě prozkoušel, důkladně pokáral za neznalost a zadal mi řadu oborových studijních
úkolů, na které moje maminka doteď vzpomíná se slovy „ten ti dával”. Z dotyčného je dneska expert
na baroko a já si snad taky nevedu úplně špatně, takže svůj efekt to určitě mělo.


