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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) 

Struktura práce je ve srovnání s tezemi podrobnější, což je ale zcela odpovídající vzhledem k rozsahu textu.  

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu A 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji A 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu A 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli A 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru A 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Autor diplomové práce pracoval skutečně se širokým spektrem odborné literatury. Využil tituly k dějinám 

československé kinematografie, celkově ke kulturním a politickým dějinám Československa i přímo k Pavlu 

Juráčkovi. Je nutné ocenit, že autor se v tomto množství literatury velmi dobře zorientoval. Všechny kapitoly 

předcházející vlastnímu tématu mediálního obrazu jsou opravdu velmi dobře zpracované. Čtenář dostane 

faktograficky přesné údaje a přitom tyto kapitoly jsou ve zcela odpovídajícím rozsahu. Někdy se studentům 

stane, že právě historické kapitoly jsou až zbytečně podrobné. Zde autor ale vždy u každé kapitoly velmi dobře 

stanovil míru rozsahu a podrobnosti. Měl bych asi jen dvě připomínky. Když se Dubček stane prvním 

tajemníkem ÚV KSČ, tak mu je 46 let, to už bych neviděl jako mládí. Nejsem si jistý, zda u Miloslava Fábery je 

jasné, že ředitelem Filmového studia Barrandov se stal už v roce 1970. To jsou skutečně ale jen drobné 

připomínky.  

Autor prostudoval velmí množství recenzí a textů o Juráčkových filmech v dobovém tisku. Je jistě důležité, že 

diplomová práce se nevěnuje jen filmům, jejichž byl Juráček režisérem, ale ukazuje i přijetí snímků,  u nichž byl 

Juráček scenáristou, takže autorova analýza skutečně představuje komplexní mediální obraz Juráčkova díla. Text 

také dobře ukazuje, jak se na začátku normalizace stala Juráčkova postava i pro média nežádoucí.  Je jistě také 

dobré, že autor naplnil svůj cíl z tezí  sledovat i pohled na Juráčka po roce 1989.  

       

 



3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte písmeno na škále A – B – C – D – E – F (A=nejlepší, F= nevyhovující) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  A 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru A 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu A 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte písmenem F. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

A 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte písmenem F) 

B 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava B 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Struktura práce je logicky postavená na chronologickém principu. Poznámkový aparát je velmi pečlivě udělaný. 

Jazykově jen pár připomínek, které ale jistě neovlivňují celkové hodnocení. U města Banská Bystrica je první -a- 

krátké. U sjezdu spisovatelů 1967 je omylem napsáno Pavel Klíma místo Pavel Kohout. Jednou chybně příjmení 

Fuchs. Herec Lackovič byl Otto, ne Ota. Jednou je u textu Jana Klimenta chybně rok 1979 místo 1970. U textu 

Lidové demokracie to bude podle mne překlep v tehdejším tisku a jméno autora mělo být Gustav Francl, nikoliv 

Frencl.      

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Jako konzultant mohu s uspokojením konstatovat, že Josef Kokta napsal skutečně velmi zajímavou diplomovou 

práci. Přitom autor ví, že během našich konzultací jsem měl řadu připomínek a požadavků na doplnění. Jsem rád, 

že se autorovi povedlo napsat zdařilou diplomovou práci. Pro konzultanta je vždy potěšující, když vidí, že 

výsledek je zcela podle jeho představ. Myslím si, že diplomová práce skutečně může být zajímavým zdrojem i 

pro všechny zájemce o Pavla Juráčka, protože velmi dobře ukazuje dobové přijetí filmů, na nichž se Juráček 

podílel. Autorovi se také velmi dobře podařilo propojit recenze snímků, citace z rozhovorů s Juráčkem a filmařův  

pohled z jeho deníků. Diplomová práce tak opravdu zajímavě dokládá, jak Juráček byl skutečně velmi 

komplikovaná osobnost se složitými vztahy se svým okolím. Je zřejmé, jak měl Juráček velké pochybnosti o tom, 

co dělal, čemu se věnoval i je patrné jeho stálé porovnávání se s generačními kolegy filmaři.  

Při čtení se skutečně objevuje řada zajímavých i dílčích témat, které by byly na samostatnou studii. Tajemstvím 

už asi dodnes zůstane, jak vznikal film Postava k podpírání a jaké kdo měl zásluhy na jeho vzniku. Film Ikarie 

XB1 byl ve své době přijímán spíše negativně, přičemž dnes je tomu naopak a snímek byl dokonce nyní mezi 

těmi díly, které Národní filmový archiv digitalizoval a s velkou propagací uvedl v zahraničí. Mohli bychom 

diskutovat, proč tomu tak je. Taky je zajímavé určitě sledovat názorový vývoj Jana Klimenta, který v 60. letech 

dokázal pochválit i díla tvůrců československé nové vlny, aby naopak za normalizace byl jejich velmi tvrdým 

kritikem. Také si ale při čtení diplomové práce čtenář posteskne, jak v 60. letech vypadaly filmové recenze, kdy 

to nebyly 2-3 odstavce s procentuálním hodnocením, ale byly to skutečně podrobné recenze, které dokázaly dílo 

zařadit do kontextu nejen československé, ale i světové kinematografie. Filmoví recenzenti jako Boček, Žalman-

Novák, Kopaněva, Liehm psali texty, k nimž se můžeme po padesáti letech vrátit a stále jsou zajímavé a 

informačně přínosné.  

Diplomová práce dobře prezentuje, jak je ve vlnách zájem o Juráčka po roce 1989. Jak opravdu tento zájem silně 

ovlivnilo publikování jeho deníků a jak ty byly inspirací pro Martina Šulíka i pro brněnské divadelníky. Je 

otázka, zda někdy dojde k realizaci scénáře Situace vlka. Možná se jednou dočkáme i nějakého životopisného 

filmu o Juráčkovi.    

Josef Kokta napsal opravdu velmi kvalitní diplomovou práci, a proto ji hodnotím nejvyšším stupněm A.    

 

      

 

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

5.1 Jak po prostudování materiálů vidíte úlohu Jana Schmidta při vzniku filmu Postava k podpírání.  

5.2       

5.3       

5.4       

 



 

6. NAVRHOVANÉ CELKOVÉ HODNICENÍ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

A (výborně)      B      C      D      E      F (nedoporučuji k obhajobě)  
 

 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

      

 

 

Datum: 17.6.2018                                                                Podpis: ……………………………….. 

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích na sekretariát příslušné katedry. Posudek 

nahrajte do SISu ve formátu PDF, nebo jej zašlete sekretářce příslušné katedry, která jej do SISu nahraje 

v zastoupení. Nevkládejte do SISu naskenované posudky s podpisem. V SISu musí být posudek bez podpisu.    

 


