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Předložená práce Pavla Fialy je průsečíkem rozsáhlé (až úctyhodné) detailní samostatné 

badatelské práce, která v mnohém překračuje běžný standard diplomního úkolu, a ne zcela 

kvalitní interpretace, která – paradoxně právě díky nevšednímu objemu sesbíraného materiálu 

– poněkud trpí určitou nedotažeností (nikoli však povrchností), stylistickou neobratností a 

redakční slabostí. Výslednicí popsaných vstupů je originální a přínosná původní studie, která 

nicméně v mnohém volá po „dotažení“. 

Autor si vytkl nelehký cíl využít relativně mladou metodu historické filmové recepce jako 

východiska pro kritický pohled na část tvorby režiséra Karla Steklého; původní záměr, který 

poměrně dlouho krystalizoval (jak je ostatně s poctivostí vykresleno v úvodu diplomní práce), 

byl na mnoha místech pro dobro věci překročen, v jiných aspektech naopak výsledný text 

nárokům metody neodpovídá. Fiala rezignoval na původní záměr podrobit jedinou Steklého 

kostýmní veselohru (Slasti Otce vlasti) analýze z hlediska dobové autenticity a faktografické 

přesnosti zobrazovaných reálií, což se ukázalo jako šťastné rozhodnutí, byť jeho důsledkem 

bylo podstatné zvýšení časových i odborných nároků, které si nově formulované zadání 

vyžádalo. Autor se rázem ocitl v bezmála průkopnické pozici, neboť pro svou práci mohl 

využít jen omezené množství podobně koncipovaných studií, které by mu byly spolehlivým 

metodickým vodítkem, a nadto se v heuristické fázi práce vydával na prakticky neprobádané 

pole. Přes uvedené překážky, jejichž přítomnost je vhodné mít při hodnocení výsledného díla 

stále na paměti, vytěžil diplomant prakticky všechny dostupné archívní prameny a doplnil je 

jednak o studium relevantní (bohužel nerozsáhlé) literatury a periodik, jednak o informace, 

získané z privátních zdrojů a z rozhovorů, které vedl se spolutvůrci Steklého filmů, již se staly 

předmětem jeho (Fialova) zájmu, a některými dalšími blízkými osobami. Soustředěným a 

trpělivým úsilím a značnou vynalézavostí při vyhledávání informací shromáždil diplomant 

rozsáhlé množství materiálu, jehož následnou analýzou, již nepostrádá sympatickou míru 

názorové nezávislosti, se mu podařilo vřadit vybraný segment Steklého filmografie jak do 



kontextu režisérova vlastního života a díla, tak do širšího rámce české (dokonce 

československé) filmové tvorby šedesátých a sedmdesátých let 20. století. Víceméně 

nečekaným, avšak rozhodně pozitivním výstupem diplomové práce je pak jednak v podstatě 

samostatná biografie režiséra Steklého, jemuž jinak česká historická i filmová věda věnují jen 

okrajovou pozornost, založenou nadto povětšinou na plytkých základech, jednak pozoruhodné 

srovnání dvou osobitých tvůrců, spojených s českým filmem předmětného období, totiž právě 

Karla Steklého a scénáristy Jana Procházky. Zejména druhá „vsuvka“ představuje jakýsi 

bonus, který posouvá kvalitu diplomní práce o další podstatný stupeň výš. Nespornou 

hodnotou Fialova textu je i zodpovědná snaha o objektivní pohled na zkoumané skutečnosti; 

jakkoli je autor vybaven nevšední mírou odborné (i osobní) empatie vůči předmětu svého 

studia, zachovává nezbytný odstup a nadhled.  

Souhrnně lze konstatovat, že diplomní práce Pavla Fialy je prací zdařilou, která nevykazuje 

žádné podstatné metodické ani faktografické nedostatky, její struktura a rozvržení osnovy 

korespondují s požadavky zadání i proklamovaným badatelským záměrem. Ve výčtu 

literatury nepostrádám žádný významnější (český) titul. Jak ovšem výše vzpomenuto, 

slabinou práce je její úroveň stylistická a redakční, což negativně poznamenalo i podobu 

poznámkového aparátu (který je nicméně obsahově v pořádku). Diplomant v předloženém 

textu dokazuje, že si spolehlivě osvojil základy historiografické práce a dokáže je přiměřeným 

způsobem aplikovat. Pohybuje se s odpovídající mírou odborné erudice jak v dějinách filmu, 

tak v politických a kulturních dějinách šedesátých a sedmdesátých let, což obojí bylo 

nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí diplomního zadání. I s přihlédnutím 

k rozsahu práce, jdoucímu nad 130 stránek textu, navrhuji klasifikovat ji známkou „velmi 

dobře“, případně s ohledem na diplomantův výkon při ústní obhajobě, i stupněm vyšším. 

  

V Osíčku, 2. září 2010      
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