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Deklarovaným cílem diplomové práce Kláry Pačesové je interpretovat filmy Chrise Markera, 
kterými jsou La Jetée a Sans Soleil, a to na základě teorie vztahu mezi vyprávěním a časem, 
jejímž autorem je Paul Ricoeur. Práce je odpovídajícím způsobem rozvržena. První část je 
věnována vybraným Markerovým filmům, ve druhé části je přiblížena Ricoeurova koncepce, 
kterou nacházíme zejména v jeho monumentálním pojednání Čas a vyprávění, a ve třetí části, 
která je však dosti stručná, je proveden pokus najít styčné plochy mezi Markerovými filmy a 
Ricoeurovou koncepcí. 

První a druhou část práce mohu považovat za úspěšně zvládnutou. Kolegyně Pačesová 
nejprve citlivým a informovaným způsobem seznamuje s oběma vybranými Markerovými 
filmy. Poté obsáhle a fundovaně referuje o Ricoerově teorii vyprávění, a to zejména 
s ohledem na vztah vyprávění a času. Do hlubšího kritického rozboru Ricoeurovy koncepce se 
však kolegyně Pačesová nepouští a její výklad v podstatě sleduje postup Ricoerových 
myšlenek z Času a vyprávění. Takový způsob nakládání s Ricoerovým textem je nepochybně 
dostačující vzhledem k deklarovanému cíli práce, kterým není důsledný rozbor Ricoeurovy 
teorie, ale interpretace konkrétního materiálu za pomoci Ricoeurových myšlenek. Problémem 
je však to, že k této interpretaci v diplomové práci nakonec v podstatě nedojde. 

Poslední část práce působí po částech předchozích jako zklamání. Namísto přesvědčivé, 
důsledné a podrobné interpretace představených filmů Chrise Markera za pomoci pojmového 
aparátu připraveného v předchozí části diplomové práce, jsou Markerovy filmy nabídnuty 
vlastně jen jako ilustrace k Ricoeurově koncepci. To se zřetelně ukazuje už v kapitolce 
věnované vztahu těchto filmů k tématu vyprávění u Ricoeura, ve které zůstávají úvahy 
autorky na velice obecné úrovni. V kapitolce věnované vztahu těchto filmů k tématu času jsou 
však Ricoeurovy názory odsunuty zcela stranou a na jeho místo nastupuje Augustin se svými 
úvahami o vztahu času a věčnosti. Ovšem i analogie mezi motivy vybraných filmů a 
Augustinovými úvahami zůstává velice povšechná, nepostupuje k detailu. Autorka se i v této 
souvislosti omezuje jen na dosti obecná vyjádření, která místy vyznívají jako klišé. Vzhledem 
k tomu samozřejmě vyvstává otázka, proč byly vybrány právě ty filmy, které byly vybrány, 
vždyť obdobně vhodných ilustrací k úvahám Ricoeurovým a Augustinovým by se jistě našlo 
víc. Nebo naopak: vyvstává otázka, proč byla jako nástroj interpretace Markerových filmů 
vybrána právě Ricoeurova teorie vztahu vyprávění a času, když je nakonec s motivy těchto 
filmů konfrontována v tak malé míře. Přinejmenším ve vztahu k problematice času mohly být 
stejně dobře – a pravděpodobně lépe – využity koncepce jiných myslitelů. 

Po stránce formální práce vyhovuje. Upozorňuji jen na chyby v číslování kapitol a 
v odkazování mezi kapitolami pomocí jejich čísel. 



Značným kladem diplomové práce kolegyně Pačesové je její vysoká stylistická úroveň. Ani 
tento klad však nemůže zastřít rozpačité vyznění práce po stránce obsahové. Pokus kolegyně 
Pačesové považuji za nedokončený a ve stávající podobě za úspěšný jen v malé míře. Práci 
doporučuji k obhajobě, ale její úroveň hodnotím jen jako dobrou. 
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