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Název práce: Významná osobnost evropské kinematografie. Michelangelo Antonioni: postavení v dějinách světové kinematografie, s důrazem na tvorbu šedesátých let


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Cíl práce – podat výpověď zvláště o Antonioniho tvorbě v anglofonních zemích – byl naplněn v rozsahu, kterému odpovídala odborná výbava diplomanta.

OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Práce je napsána s poctivým úsilím. Hřeší rozsáhlými referujícími pasážemi, jejichž případný přínos je spíše pochybný – např. recherche přehledové literatury nabízející panorama národních evropských kinematografií šedesátých let apod. Text je přehledný, návaznost plynulá, myšlenkový obsah práce je v plném souladu s její formou. 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Bez vážných výhrad a bez důvodu k nadšení.

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Diplomant se zjevně pečlivě obeznámil s těmi prameny a výkladovou literaturou, které mu byli jazykově dostupné – pokud předpokládám, že do rozsahu této jazykové dostupnosti přitom zřejmě přes deklaraci autora nepatřila vzdělaná angličtina. Zřejmé a často iritující hranice jeho snahy ovšem představuje autorův značně omezený vhled do dějin dvacátého století, zvláště těch kulturních. Obdobně mu v přínosném naplnění metodického přístupu, kdy by c „subjektivní recepce daných děl“ „konfrontoval s odbornou produkcí věnující se dané tematice“, dosti překáží praktická absence odborné pojmové výbavy a alespoň letmé zažití odborných pracovních postupů. 
Zatímco výše uvedené výhrady se týkají obecnějšího stavu a jdou na účet diplomanta v míře, kterou ještě může kompenzovat poctivá a odpovědná konfrontace s tématem, za vážnou chybu považuji myšlenkovou nedůslednost, kterou je práce prosycena. Čtu např. nejprve, že „Antonioni redukuje lidské bytosti na hmotu a struktury, jakési figurky na šachovnici, kterými sám táhne,“ abych se vzápětí o tři řádky níže dozvěděl, že: „Více než herecké výkony, sledoval Antonioni vnitřní citovou hloubku postav vztahovanou k prostředí.“(17) – dokonce i když přijmu, že těmi prvně jmenovanými lidskými bytostmi jsou herci a komentována je Antonioniho práce s nimi, zatímco v druhé větě se jedná o pojetí lidské bytosti ve výpovědi uměleckého díla, navršení obou vět vedle sebe působí otřesně.
Pro podobné nedůslednosti, kterými je text diplomové práce opravdu rovnoměrně prosycen, nemohu doporučit obhajobu se slušnou známkou.

5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Mohl by diplomant blíže objasnit tvrzení, že Antonioni je „jedním režisérů, kteří překročili národní mantinely filmové tvorby“?

6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Dobře
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