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Těsně poválečné období, někdy nazývané také Třetí republika (1945-1948), patří 
k nepochybným historickým mezníkům české (i slovenské) kinematografie. V tomto období 
došlo k zestátnění celého filmového průmyslu, radikální generační obměně i změně 
v samotné filmové tvorbě (žánry, témata, styl atd.). Všeobecně deklarovaný kulturní 
společenský příklon doleva, svrchovaná moc komunistů nad rezortem kultury, ale zároveň 
poměrně liberální přístup centralizující se dramaturgie a vstup významných osobností do 
rozhodovacích postů ve filmových studiích, to vše předurčovalo vývoj kinematografie Třetí 
republiky, kterou charakterizuje především její rozmanitost. Je zajímavé, jak málo je toto 
období v české filmově historické literatuře zmapováno. 
Se studenty se pokusíme toto „bílé místo“ alespoň trochu naplnit.    
 
Dílčí tematické okruhy:  

• Znárodnění československé kinematografie,  
• Vývoj filmového průmyslu v letech 1945 až 1948 
• Centralizace dramaturgie 
• Žánrový a stylový rozptyl, experimenty a zahraniční kontexty, politikum v ranně 

poválečném filmu, reflexe 2. světové války aj. 
• Opožděná válečná generace a první generace FAMU 
• „Zlatý věk“ českého animovaného filmu 
• Systematický rozvoj krátkého filmu a dětského filmu 
• Vznik slovenské hrané kinematografie 
• Únor 1948 a jeho důsledky pro filmový průmysl 
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