
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE
Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček! 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)  
Posudek vedoucí/ho práce  Posudek oponenta/ky  

Autor/ka práce
Příjmení a jméno: Škopková Andrea

Název práce: Film očima normalizace: Jan Kliment a Rudé právo 1971-1973
Autor/ka posudku

Příjmení a jméno: Bednařík Petr
Pracoviště: Katedra mediálních studií IKSŽ, FSV UK 

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, technika a struktura práce odpovídají schváleným tezím.  

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2
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)
Autorka pracovala se značným počtem titulů odborné literatury. Přesto mi v literatuře chybí publikace Štěpána 
Hulíka, když se text týká československé kinematografie v období normalizace. Stejně tak by bylo možné využít 
některé odborné studie z časopisu Iluminace. Z memoárové literatury by k Janu Klimentovi bylo vhodné zařadit 
i knihu rozhovorů s Věrou Chytilovou. Vzhledem k působení v Mladé frontě by bylo dobré se podívat i na 
publikace, které se věnují počátkům tohoto deníku. K situaci normalizačních médií bych nevynechával 
publikaci Manipulátoři. 
Autorka se snažila zachytit působení Jana Klimenta v Rudém právu. Domnívám se, že zde ale ještě zůstaly 
rezervy. Jednu bych viděl ve faktu, že činnost Jana Klimenta je dost vytržena z kontextu kulturní rubriky 
Rudého práva. Bylo by uvést, kteří další autoři v rámci této rubriky působili v letech 1971-1973. Na straně 14 
jsou jména autorů z roku 1970. Působili v RP i v dalších letech? Dále by bylo možné rozvést, jaký prostor vůbec 
měla rubrika v rámci tohoto deníku. Kolik filmových recenzí se týdně v RP objevilo. Jaké byly hlavní tendence 
pohledu na normalizační kulturu. 
Bakalářská práce se zabývala novinovými texty Jana Klimenta. Myslím si, že by bylo ale nutné je důsledněji 
zařadit do kontextu tehdejší československé kinematografie, aby bylo jasné, jak tehdejší kinematografie 
vypadala. Autorka uvede, že Kliment chválil filmy Člověk není sám, Dny zrady, Cesty mužů, ale bylo by je také 
nutné zařadit do tehdejší barrandovské dramaturgie. Když třeba autorka napíše, jak Kliment kritizuje, že nebyl 



barevný materiál poskytnut filmu Černý vlk, tak by to právě chtělo poznámku, že se jednalo o značně 
propagandistický film.  

Přijde mi také poněkud zjednodušující, jak je popisován pohled Jana Klimenta v RP na zahraniční 
kinematografii. Pochopitelně zde byla preference sovětských filmů a kinematografií zemí komunistického 
bloku, ale i v této době jsou do distribuce kupovány západní filmy. Kritika objasňovala čtenářům, proč zrovna 
tyto filmy budou uvedeny. Přitom nešlo vždy jen o snímky s politickým zaměřením. 
Více by si také zasloužilo rozvést, jak názory Jana Klimenta byly určující pro další filmové kritiky. Autorka 
píše o Klimentově festivalovém zpravodajství, ale zde by bylo dobré dát do kontextu dalších periodik, jaké byly 
možnosti novinářů jet na zahraniční festivaly. 
      

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné)

Hodnocení známkou
3.1 Struktura práce 1
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 5. 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.)

1

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 
kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5)

2

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Struktura práce je přehledná. V poznámkové aparátu by mohly být biografické poznámky k některým osobám. 
Třeba na straně 19 píše autorka o konfliktu Jariš - Kohout, ale nemyslím si, že Jariš je dnes všeobecně známou 
osobou. Vůbec by bylo dobré tento konflikt přesněji vysvětlit. Citační normu autorka dodržuje. Jako příloha jsou 
připojeny naskenované Klimentovy texty z Rudého práva. 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Jan Kliment je dnes vnímán jako novinář, který je dnes symbolem normalizační filmové žurnalistiky. Autorka 
si stanovila nelehký úkol zachytit jeho činnost v letech 1971-1973. Myslím si, že autorka základní črty jeho 
novinářského působení charakterizovala. Jak jsem však již výše uvedl, tak se domnívám, že by bylo dobré 
Klimentovu činnost více zasadit do kontextu tehdejšího Rudého práva a celkově také československé 
kinematografie.  

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1
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!




