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Autor si vybral velice atraktivní, ale současně i velice náročné téma.  Ačkoli v názvu 

hovoří o recepci děl, zvolil metodu analýzy jejich vzniku, jak sám říká „jejich produkce“.  

Jinými slovy, na základě studie Barbary Klingerové autor na základě všech dostupných 

pramenů sleduje osudy autorů a proces vzniku filmů včetně existujících recenzí  a jejich 

„pozadí“. Využil archivů i odborné literatury, tisku,  navíc vyzpovídal řadu pamětníků, což 

ovšem v „povinné kapitole“ nedostatečně osvětlil.  

V rozboru literatury postrádám analýzu cenného sborníku Film dějiny (P. Kopal), 

který je v textu citován a  který je podle mého mínění zatím určující pro práci tohoto druhu. 

K volbě pamětníků a způsobu jejich dotazování autor rovněž mlčí.   

Ještě než se Pavel Fiala  ponoří do vlastního tématu, zanoří se do analýzy filmů Případ 

Barnabáš a Kos a O slavnosti a hostech, na níž demonstruje  „rozpoložení filmařů“ před 

Pražským jarem.  V první a druhé kapitole autor popisuje aituaci ve filmových ateliérech 

Barrandov před rokem 1968 a v době tzv normalizace, v třetí kapitole analyzuje osud Karla 

Steklého, v další Jana Procházky. Pátá až osmá kapitola jsou věnovány vlastním dílům Slasti 

Otce vlasti, Svatby pana Voka, Pan Vok odchází a Hra o královnu.  Všechny tyto kapitoly 

jsou obdobně strukturované, vždy obsahují podkapitoly Přípravné práce a realizace filmu a 

Ohlasy v tisku a literatuře. Toto členění dává autorovi možnost následné komparace, kterou 

ovšem v závěru práce hledáme marně. 

 Petr Fiala shromáždil velice cenné informace o Steklém i Procházkovi, o jejich 

vzájemném vztahu a cestách, které se rozešly. Domnívám se, že velmi dobře zmapoval i 

osudy sledovaných děl. Přesto bych mu vyčetla, že od počátku v podstatě zaměnil „kontext“ a 

„recepci“. Jinými slovy – jeho práce je především věnována situaci, v níž díla vznikla a nikoli 

tomu, jak byla přijata diváckou veřejností a proč. Další mojí výtkou by byla otázka stylu, jímž 

je práce napsána, je až příliš novinářský, rozhodně více, než je únosné pro diplomní práci na 

katedře historie. Poslední výtka je formální: autorovi zřejmě technicky nevyšlo oddělení 

literatury a pramenů v jejich seznamu, kde se obě kategorie setkávají pod heslem  „Použitá 

neperiodická literatura“. 

 Vzdor k uvedeným výhradám navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou. 
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