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POZOR: V po�íta�i vypl�ujte pouze do šedivých polí�ek! Po jejich vypln�ní hotový posudek prosím vytiskn�te, 
podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu sekretariátu p�íslušné katedry! 
 
Typ posudku („kliknutím“ zak�ížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   
 
Autor/ka práce 

P�íjmení a jméno: Jílková, Alžb�ta    
Název práce: Mediální reflexe návratu režísér� 60. let do hrané filmové tvorby po vynucené tv�r�í pauze 
v dob� normalizace  
Autor/ka posudku 
     P�íjmení a jméno: Bedna�ík, Petr  

Pracovišt�: katedra mediálních studií IKSŽ  
 
1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né a je 
vhodné 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 
v práci 
zd�vodn�né, ale 
není vhodné 

Odchyluje se od  
tezí, odchýlení 
není v práci 
zd�vodn�né a není 
vhodné 

Neodpovídá 
schváleným 
tezím 

1.1 Cíl práce      
1.2 Technika práce      
1.3 Struktura práce      
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Cíl, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.  
 
2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  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 Logi�nost výkladu, podloženost záv�r� 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek) 
Autorka pracovala s tituly odborné literatury obecn� k historii �eskoslovenska i k �eskoslovenské 
kinematografii. Je pon�kud komplikované na velmi malém prostoru charakterizovat politickou situaci 
�eskoslovenska 60. a 70. let. Zákonit� pak autorka musí n�kdy docházet až k p�íliš velkým zkratkám. 
Diskutabilní je situace u filmové odborné literatury k období normalizace. Bohužel zde je nutné dlouhodob� 
opakovat konstatování, že tomuto období historici zatím v�novali jen velmi malou pozornost. Takovým 
náznakem zlepšení jsou snad texty, které publikoval v minulém roce �asopis Iluminace. Velmi zde chybí texty, 
které by na základ� archivního výzkumu zkoumaly situaci normaliza�ní kinematografie. Zcela obdobná situace 
ale panuje také u historie normaliza�ní �eskoslovenské televize. U filmu i televize jsme tak odkázáni na 
vzpomínky pam�tník�, u nichž je však otázka objektivity. Chybí i kvalitní monografie o jednotlivých režisérech, 
pak je autorka v situaci, kdy musí využívat zna�n� diskutabilní monografie o F. Vlá�ilovi a J. Menzelovi. Cílem 
práce ovšem nebylo podat podrobný výklad situace normaliza�ní kinematografie. Pokud tedy autorka dochází 
k n�kterým nep�esnostem u popisu pom�r� v kinematografii, tak bych to p�i�ítal i absenci kvalitní odborné 
literatury.  



Cílem práce bylo zam��it se hlavn� na analýzu deník� a filmových periodik, v nichž autorka studovala texty o 
filmech režisér�, kte�í se vraceli k natá�ení celove�erních film� po vynucené tv�r�í pauze. Domnívám se, že se 
autorce poda�ilo ukázat, jakým zp�sobem byly tyto filmy v dob� premiéry hodnoceny.       
 
3. HODNOCENÍ KONE�NÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 
Vypl�ujte �íslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 (jedine�né a vynikající – výborné – velmi dobré – dobré – 
ješt� akceptovatelné – tém�� nevyhovující  –  zcela nedostate�né) 
  Hodnocení známkou 
3.1 Struktura práce 2 
3.2 Funk�nost a p�im��enost poznámkového aparátu a odkaz� 2 
3.3 Dodržení cita�ní normy (pokud se v textu opakovan� objevují pasáže p�ejaté 

bez udání zdroje, hodno�te stupn�m 7. Pokud v textu zjistíte p�ejaté pasáže 
vydávané neoprávn�n� autorem za vlastní zjišt�ní, nedoporu�te práci 
k obhajob� a ve „zd�vodn�ní v p�ípad� nedoporu�ení“ navrhn�te, aby 
s autorem bylo zahájeno disciplinární �ízení.) 

2 

3.4 Jazyková a stylistická úrove� práce (pokud je opakovan� porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodno�te stupn�m 7) 

3 

3.5 Oprávn�nost a vhodnost p�íloh, grafická úprava práce 3 
 
KOMENTÁ� (slovní hodnocení podoby výsledné práce, p�ípadn� konkrétní popis hlavních výtek)  
Struktura práce je p�ehledná, �len�ná podle jednotlivých film� a periodik. U odkaz� na periodika a literaturu 
autorka dodržuje cita�ní normu. Sou�ástí textu asi mohly být i kopie n�kterých �lánk� z periodik, aby byla 
dokumentována i grafická úprava tehdejších periodik.  
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ� HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, p�vodnost zpracování tématu apod.)  
Autorka ve své bakalá�ské práci ukázala, jakým zp�sobem periodika referovala o nových filmech režisér�, kte�í 
se vraceli po vynucené tv�r�í pauze. Jist� je zajímavé, jak výrazní p�edstavitelé normaliza�ní filmové kritiky 
(Kliment, Hrbas) hodnotili filmy t�chto režisér�. I za normalizace m�žeme vid�t stálý problém filmové kritiky, 
kdy p�átelský vztah kritik - režisér m�že ovlivnit kriti�nost pohledu, což je z�ejmé u recenzí Václava Šaška. Jist� 
také stojí za úvahu okolnosti, za nichž se r�znorodým zp�sobem auto�i vraceli k filmové tvorb�, kdy vidíme, že 
t�eba u Jí�iho Menzela byly nutné r�zné ústupky normaliza�nímu režimu. Autorka podala p�ehled, jak periodika 
daného období nahlížela na tyto nové filmy výrazných režisérských osobností. Jak jsem ale již zmínil výše, tak 
by bylo nutné, aby etapu normalizace také skute�n� zmapovali filmoví historici.       
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM�TY, K NIMŽ SE P�I OBHAJOB� DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD�IT: 
5.1       
5.2       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zak�ížkujte vybrané hodnocení)  
  
výborn�  –  velmi dob�e  –  dob�e  –  nedoporu�uji k obhajob�  
 
ZD	VODN
NÍ V P�ÍPAD
 NEDOPORU�ENÍ 
 

      
 
 
Datum: ………………………                                                                Podpis: ……………………………….. 
 
 
Hotový posudek vytiskn�te, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 
sekretariátu p�íslušné katedry! 
 


