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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Ve srovnání s tezemi autorka zařadila místo filmu Čest a sláva snímek Žert, což je v textu vysvětleno. Tato 

změna je vhodná.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu B 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat C 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu C 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autorka pracovala s velkým množstvím odborné filmové literatury. Využila starší i novější tituly, pracovala i 

s filmovými periodiky i internetovými zdroji. U literatury mne jen poněkud překvapilo opomenutí publikace 

Štěpána Hulíka o normalizaci české kinematografie, což je jedna ze základních knih k tomuto období. Hulík 

v publikaci přitom uveřejňuje řadu informací o filmech, kterými se zabývá i autorka. Pokud jde o český film 

v poválečném období a 50. letech, tak by bylo dobré podívat se také na publikace Jiřího Knapíka.  Když autorka 

pracuje s odbornými publikacemi, tak je ale nutné si dát pozor, aby nedocházelo k některým nepřesnostem. Zde 

jsou uvedeny mé konkrétní připomínky:  

s. 6 formulace působí, že stranické prověrky byly jen v lednu 1970, ale byla to záležitost celého roku.  

s. 10 Novotný byl 1. tajemníkem ÚV KSČ, tajemníků bylo více  

s. 11 také Československá televize v srpnu 1968 zajišťovala protiokupační vysílání  

s. 12 zde by bylo dobré uvést smrt Jana Palacha v lednu 1969.  

Není pravdivý údaj Petera Hamese, že 90 % lidí muselo odejít z Československé televize, celkově Hames není 

úplně spolehlivý zdroj informací.  

Odstranění protisocialistických a pravicových tendencí byl tehdejší normalizační slovník. Reálně se režim 

zbavoval mnoha členů KSČ zcela levicového zaměření.  

s. 15 ve 30. letech se nepoužívá označení Filmové studio Barrandov, je to A-B Barrandov  

Heydrich byl zastupujícím říšským protektorem.  



Přesnější by bylo, že Lucernafilm a Nationalfilm byly jediné dvě společnosti zajišťující hranou tvorbu.  

s. 18 Filmy Císařův pekař - Pekařův císař a Dovolená s Andělem ale obsahovaly také dost propagandy a vznikly 

ještě před měnovou reformou.  

s. 22 mohlo by být přesně, kdy Hofman a Harnach působili jako ředitelé FSB  

s. 23 Hvězda jede na jih byla jednoduchá komedie, jejíž zákaz byl způsoben tím, že šlo o koprodukci 

s Jugoslávií, s níž mělo Československo v roce 1959 zhoršené vztahy, ale jinak v ní nic politicky 

problematického nebylo.   

s. 33 Je uvedeno, že Purš byl straník, ale to byli všichni vedoucí filmové činitelé v letech 1948-1989  

s. 35 Věra Kučerová nebyl pseudonym, Chytilová měla manžela Jaroslava Kučeru, takže vystupovala pod svým 

jménem.   

s. 37 trilogie Václava Trapla, byl to Vojtěch a z uvedené trojice snímků natočil jen Vítězný lid. Dny zrady 

režíroval Otakar Vávra a Dvacátý devátý Antonín Kachlík. Moc mi nesedí přiřazení Babičky k těmto filmům.  

s. 40 film Kateřina a její děti sice šel do kin, ale až po vystřižení řady scén.  

s. 59 Hames tvrdí, že byl zveřejněn soupis filmů na indexu, ale režim žádné soupisy zakázaných děl 

nezveřejňoval.  

s. 67 to vypadá, že Sirový byl herec - dabér, ale byl režisérem dabingu  

s. 89 Vávra, byl vedoucí katedry režie, nikoliv ředitel              

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení písmenem 

3.1 Struktura práce A 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů B 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

B 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

A 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce B 

 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce je přehledná. Když autorka pracuje s publikacemi, které jsou složeny z jednotlivých studií, tak by 

se v odkazu ale měla objevit i konkrétní studie - odkazování na Film a dějiny. Jednou je v odkazu chybně 

Doeldner místo Soeldner. Bylo by vhodné zařadit do textu i fotografické přílohy.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Autorka si vybrala některé filmy 60. let. U každého popsala děj a vystihla hlavní charakteristiky snímku. Poté se 

vždy zabývala informacemi o filmu v tištěných médiích. Zde si domnívám, že autorka by se měla držet médií, 

které si vybrala jako tři periodika pro svoji analýzu. Jak ale využívá bibliografii z publikace Český hraný film, 

tak ale pak někdy zmíní i texty mimo tato tři periodika, což pak ale vede k určité nepřehlednosti. Když už zmíní 

texty z jiných periodik, tak by ale se také měla na tyto texty podívat. Jinak pak moc není jasné, co v nich bylo 

uvedeno.  Když například píše o Skřiváních na niti, tak ale uvádí i texty v Mladém světě a Scéně, které u jiných 

filmů nesleduje. Nebo když píše na s. 91 o zmínce o Kladivu na čarodějnice, tak by ale bylo vhodné si dohledat, 

co bylo obsahem textu a co se o filmu konkrétně psalo. Někdy uvádí i texty z 90. let, ale to je již jiné období. 

Celkově bych tedy skutečně doporučoval držet se vymezených tří periodik. Osobně bych posunul sledované 

období více měsíců před premiérou filmů. V dobovém tisku se často objevovaly i zajímavé rozhovory s autory o 

připravovaných filmech.    

Rozsahem text jistě výrazně překračuje obvyklý rozsah bakalářských prací. Je vidět autorčina snaha postihnout 

vybrané filmy. Jsou jistě zajímavá její zjištění o textech v médiích k jednotlivým filmům. Zvlášť mne zaujalo, jak 

zrovna Jan Kliment psal proti zákazu snímku Všichni dobří rodáci. Je zřejmé, že autorka všechny vybrané 

snímky pečlivě analyzovala a dohledala  k nim texty v médiích.          

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Proč autorka nepracovala s knihou Štěpána Hulíka.  



5.2       

 

 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: 10. 6. 2019                                                                                          Podpis: 

……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF nebo jej zašlete elektronicky na adresu sekretářky příslušné katedry, která 

jej do SISu nahraje v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být 

posudek bez podpisu! 

 


