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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: Klimeš Ivan 

Pracoviště: Katedra filmových studií FF 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) 
Práce se důsledně drží schválených tezí. 
 
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 2 
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 
Návrat k textům komunistického filmového kritika Jana Klimenta není pro pamětníka této podivné figury dvakrát 
povznášející a začítat se po letech znovu do této kvintesence námezdné politické žurnalistiky a zároveň onoho 
gejzíru nevyléčitelné stylistické nemohoucnosti i lidského nevkusu je až depresivní. Nicméně Andrea Škopková 
se nepochybně pustila do zcela relevantního a žádoucího tématu. Jan Kliment patřil ve filmové žurnalistice k 
emblematickým postavám mocenského establishmentu sedmdesátých let a je i v jeho případě symptomatické, o 
jaké typy lidí se KSČ při „regeneraci“ svých mocenských pozic opírala. V jeho dosavadní profesionální dráze se 
prolínala dráha komunistického žurnalisty s kariérou nomenklaturního pracovníka kinematografických struktur. 
Autorka tuto dráhu v základních obrysech připomíná, ale bývalo by nebylo na škodu připomenout i Klimentovy 
texty z kvasného období šedesátých let. V publicistické polyfonii této dekády se Klimentův hlas zcela ztrácel a 
nebýt jeho normalizační kariéry, nikdo z nás by patrně jeho jméno vůbec neznal. Z několika textů, které mi 
náhodně padly do ruky, soudím, že i tehdy psal stejně, a to jak ve smyslu politické pozice, tak i stylistické 
úrovně, ale nevím a jistě i to by stálo za téma nějaké bakalářské práce – Filmová publicistika Jana Klimenta, než 
se stal „Janem Klimentem“.  
 Andrea Škopková provedla, zdá se mi, svědomitý sběr materiálu. K jeho prezentaci našla strukturní klíč v 
rozčlenění textů do tří logických tematických celků – texty o domácím filmu, o filmech zahraničních (kde 
Klimentovým základním hodnotícím kritériem byla země původu) a referáty z filmových festivalů. V široké škále 
citací zcela dostatečným způsobem revokovala Klimentův novinářský styl i názorová východiska, jakož i 
argumentační strategie jeho útoků i obran. Jistá rezerva ovšem zůstala v analytičtější reflexi těchto citací. 



Autorka se až příliš spoléhá na jejich samonosnost. Víceméně neobsazený zůstal rovněž prostor pro analýzu 
jazyka a stylu. Postrádal jsem v bibliografii kupříkladu knihu Karla Palka čili Petra Fidelia Řeč komunistické 
moci. Podobně existují, a to i v češtině, práce analyzující třeba jazyk nacistického Německa. Tady, zdá se mi, 
otevírá se prostor pro získání vyššího nadhledu nad texty tohoto typu a šance dobrat se nějakých podstatnějších, 
zásadnějších závěrů, než jaké mohou vyplynout a jaké také vyplynuly z pouhé deskripce materiálu. Jako historik 
si rovněž umím představit, že další rozměr by dal tomuto tématu archivní průzkum, který by nepochybně obnažil 
mechanismy i detaily Klimentovy kariéry, ale to už by celou práci posouvalo do jiné roviny a takovéto badatelské 
nároky se už asi také vzdalují žánru bakalářské práce. K úvaze, třebaže spekulativní, láká rovněž časový souběh 
Klimentova opuštění postu vedoucího kulturní rubriky Rudého práva s koncem Ludvíka Tomana ve funkci 
ústřední dramaturga FSB (1982/1983), ale třeba to byla náhoda (i když sotva). 
 
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 1 
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) 

1 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 
 
KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  
Ve světle sledovaných hledisek je práce zcela v pořádku. 
 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE/KY  (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.)  
Považuji bakalářskou práci Andrey Škopkové za seriózní a zdařilý „úvod do Jana Klimenta“.  
 
 
5. OTÁZKY NEBO NÁM ĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOB Ě DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁD ŘIT : 
5.1 publicistika Jana Klimenta v šedesátých letech 
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! 
 


