
Klára Žaloudková se pustila do zcela nezpracovaného tématu mapování dějin instituce Filmové a
televizní fakulty Akademie múzických umění v době politické, společenské a kulturní proměny (tedy v
letech 1989-1993). První část práce nás uvádí do historického kontextu, představuje vznik FAMU a jeho
fungování do doby před listopadem 1989. Tato kapitola je spíše kompilačního charakteru, vychází ze
sekundárních zdrojů a bohužel zaujímá přibližně polovinu celého textu. Překvapivé je, že se zde věnuje
pouze výběrově některým katedrám, avšak při omezeném rozsahu diplomové práce je to pochopitelné. V
druhé kapitole nás studentka uvádí přímo do revolučních změn, ukazuje proměny organizace a
seznamuje nás se Studentským vysíláním, které hrálo velkou společenskou roli. Zde začíná vlastně jádro
práce, bohužel se však Kláře Žaloudkové nezdařilo nalézt tolik materiálu, aby se celou změnu podařilo
popsat komplexně. Poslední část práce se věnuje již samotným důsledkům transformace, personálními
změnami a zmenami institučního charakteru. Třetí kapitola je tak velmi aktuální a představuje nám de
facto vznik dnešní podoby FAMU. 
Práce má mnoho problematických míst a faktických a faktografických mezer. Nicméně jako školitel
musím potvrdit, že Klára Žaloudková jednak narážela na nejrůznější badatelské překážky (např. zničení
archivu FAMU při povodních v roce 2002, nedostatečné a kvalitativně i kvantitavně rozdílné archivy
jednotlivých kateder), jednak zpracovávala téma, které je zcela nové, velmi aktuální, a neměla tedy příliš
vodítek pro jeho zpracování - dějiny FAMU jsou v současné době teprve ve fázi zpracování, stejně jako
není příliš prací, které by mapovaly instituční proměny v revolučním období roku 1989. Přesto by však
pravidelnějšími konzultacemi mohla některé slabiny práce odstranit. 
Přes problematická místa je práce velmi cenná již tím, že přináší neznámé informace a fakta, je jedním z
fragmentů doplňujícím historii FAMU, a bude tak potřebná pro další badatele a studenty, kteří se budou
zajímat o dějiny institucí, jakož i o dějiny FAMU samotné. Oceněníhodné je rovněž i to, že Klára
Žaloudková podnikla mnoho rozhovorů s pamětníky, zapracovala do textu jejich výpovědi a zveřejnila
neznámé informace. 
Diplomovou práci Kláry Žaloudkové shledávám za cennou, avšak uvědomuji si její nevyrovnanou
kvalitu. Přesto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.
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