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POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! Po jejich vyplnění hotový posudek prosím vytiskněte, 
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Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucího práce      Posudek oponenta   
 
Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Jílková Alžběta  
Název práce: Mediální reflexe návratu režisérů 60. let do hrané filmvé tvorby po vynucené tvůrčí pauze v době 
normalizace 
Autor/ka posudku 
     Příjmení a jméno: David Jan Novotný 

Pracoviště: FSV IKSŽ katedra žurnalistiky 
 
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) 
Cíl práce, tak jak byl stanoven v zadání, se zdá být naplněn, otázka ovšem je, zda takový cíl stačí. Přesněji řečno 
zda stačí bez jakéhokoliv náznaku autorčina vlastního postoje k dané problematice.     
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 3 
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 3 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Práce zůstala na půli cesty, ne-li před její půlí, neboť osobní vhled do problematiky zcela chybí a jde o pouhý 
výčet a shrnutí faktů, doporovozených citacemi dobového tisku a projevů.  Mimo to se práce hemží omyly a 
faktografickými nepřesnostmi: Na str.6  tvrdí diplomanka, že vojska (Varšavské smlouvy) vpadla do Prahy, což 
lze sice brát jako eufemismus, ale z historického hlediska je to nesmysl, neboť vojska vpadla do celé ČSSR. Proč 
užívá diplomantka plurálu "Barrandovská studia" není jasné. Největší výrobna filmu se jmenovalo Filmové 
studio Barrandov. Na straně 8 stojí: "… filmy začaly upadat nejen esteticky, ale také technicky. Točilo se rychle 
a na pomocný zvuk." Neznalost technologií neomlouvá, v té době (a to i před normalizací) se točilo na pomocný 
zvuk prostě a jednoduše, vyjma ateliérů, všechno, takže autorčino tvrzení je značně zavádějící, ne-li 
mystifikující. Pokud autorka hovoří o odstavených režisérech, bylo by slušné se zmínit i o definitivně 
odstavených, jako byl Pavel Juráček, Jan Němec, Ivan Renč či Evald Šorm, zvláště když připomíná rozhovory J. 
Menzela, v nichž si sype popel na hlavu, anebo houževnatou drzost Věry Chytilové, s níž oztravovala stranické 
potentáty. Stačí nahlédnout do "Lexikonu českoslovfenských filmů" jako základního faktografického pramene a 
opvěřit si, kteží řežiséři definitivně skončili. Autorka rovněž cituje zcela neoveřené a zavádějící tvrzení J. 
Menzela: "Tam mi to zakázal bývalý kamarád A. Moskalyk." Jistě, jde o citaci z knihy D. Čermákové, ale jde o 



bohapustou lež. A. Moskalyk nebyl nikdy zaměstnancem Československé televize, neměl a ani nemohl mít 
v normalizační televizi vliv, protože nebyl v KSČ. Nahlédnutím do životopisu A. Moskalyka by autorka jistě 
přišla na to, že v onom rozhovoru, který cituje, cosi nehraje. Stejně tak zavádějící je tvrzení na str. 26., když 
diplomantka zmíňuje autorku scénáře "Hra o Jablko." Není vůbec zřejmé, jak diplomantka tvrdí, že si režiséři 
museli vybírat z už napsaných scénářů, neboť Kristýna Vlachová, režimu nepohodlná, sdílela stejný osud jako 
Věra Chytilová, byla rovněž "odstavena", a scénář Věře Chytilové nabídla sama dřív, než začaly všechny lapálie 
kolem jeho relizace. K. Vlachová je dnes uznávanou dokumentaristkou a stačilo by, aby si její jméno 
diplomantka vyhledala v nějaké filmové databázi a zjistila, o koho vlastně jde. Pominu, že autorka pominula 
jeden z výrazných trezorových filmu "Hlídač" Ivana Renče, který už nikdy žádný celovečerní film nesměl 
natočit, což souvisí s předchozí výtkou o pominutí totálně zakázaných tvůrců. Rovněž chybí zmínka o dalším 
zakázaném a z hlediska kontextu důležitém filmu "Konec srpna v hotelu Ozon" Jana Schnmidta posle scénáře 
Pavla Juráčka. Alespoň v poznámce pod čarou by bylo oba filmy vhodné zmínit. Na str. 23. se autorka zmiňuje  
Vojtěchu Traplovi. Nebyl kritikem, ale českým dramatikem a televizním scénáristou. Opět stačilo vyhledat 
životopis tohoto prorežimního tvůrce. V souvislosti s odstavenými režiséry chybí zmínka o odstavených hercích, 
což jsou spojené nádoby. Právě Rudolfa Hrušínského, odstaveného od filmu kvůli rolím ve Spalovači Mrtvol a 
Skřiváncích na niti, si František Vláčil prosadil do hlavní role filmu "Dým bramborové natě", a to pod 
podmínkou, že jinak film točit nebude. Opět: stačí nahlédnout do filmografií herců (k těm odstaveným patřil 
kupříkladu i R. Brzobohatý), aby práce získala celistvější rozměr a kontext s filmovou tvorbou byl zřetelný.   
 
3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedinečné a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ještě akceptovatelné – téměř nevyhovující  –  zcela nedostatečné) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce   
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 7. 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.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 7) 

3 
 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce   
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ve výčtu použité literatury chybí ISSN u časopisů, z nichž je citováno. Jazyková úroveň jen s vypětím splňuje 
kritéria, kladená na bakalářskou práci. Pomineme-li hrubé pravopisné chyby, doufejme nezáměrně, leč v textu 
ponechané, narazíme na podivuhodné formulace, z nichž jednu uvádím jako exemplum: "Na režiséry se psaly 
posudky nebo hodnocení…" stojí na str. 8. Ty posudky se psaly se samy, ptám se? Je zjevné, že práce s jazykem 
není silnou stránkou autorčinou a stylistická úroveň práce přpomíná dobová periodika, z nichž diplomantka 
čerpala. Nadto z textu čiší jakési nezaujetí, což je snad dáno formulacemi a chladným přístupem. I věcnost, s níž 
autorka k prácíi přistupuje, může mít emocionální náboj, zvláště když jde o téma totalitní moci vs. umělec.   
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost zpracování tématu apod.)  
Není mi zcela jasné, proč si diplomantka vybrala toto téma. Osobní zaujetí, osobní postoj tu zcela chybí, 
nepořádnost při zpracování materiálu, nedůslednost ve zjišťování, kdo byl skutečně kdo (vyjma režisérů), což se 
týká kupříkladu Jiřího Purše, Ludvíka Tomana atd. svědčí buď o spěchu, s nímž práce vznikla, anebo o osobním 
zaujetím větším než malým. Neúplnost je jedním z problémů. Autorka mohla nahlédnout do filmové databáze a 
dohledat, jaké filmy byly v oněch přechodných letech 1969-1970 natočeny a zmizely v trezorech, aby si udělala 
celkový obraz, nejen obraz o vybraných režisérech. Autorka v souvislostí s prověrkami ve FSB hovoří pouze o 
režisérech, což je opět zavádějící, neboť byli prověřování všichni zaměstnanci, ať už tvůrčí pracovníci či 
kdokoliv jiný. A právě takové faktografické nepřesnosti, byt zdánlivě marginální, snižují hodnotu práce, neboť 
redukují historickou pravdu na příběh režisérů. Odstavení scénáristů jako byl Jan Procházka, Jiří Fried, Pavla 
Juráček, Lubor Dohnal, Karol Sidon a dalších, bylo úzce spojeno s odstavením režisérů. Je kupříkladu nepravda, 
že scénáře byly zamítány režisérům, byly zamítány vedoucím tvůrčích, později dramaturgických skupin. To byla 
pravá podstata onoho nikdy veřejně vysloveného zákazu točit. A rozhodně není pravda, že scénář k filmu 
"Petrolejové lampy" napsal Václav Šašek, který je pouze uveden v titulcích. Autorem je Lubor Dohnal. Jinými 



slovy, práci s prameny považuji za nedůslednou a značně snižující hodnotu textu. Pokud by jej někdo chtěl 
použít při práci na bakalářské či diplomní práci jako literaturu, rozmluvil bych mu to.   
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 Proč diplomantka rezignovala na možnost kontaktovat režiséry, o nichž píše a vyzpovídat je v rámci 

tématu.   
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  
  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu příslušné katedry! 
 


