
Posudek diplomové práce Matěje Hájka Literární dílo jako metoda zkoumání neverbální a hlasové 

komunikace 

 

Matěj Hájek se ve své diplomové práci soustředil na téma neverbální komunikace, a to široce 

přehledovým způsobem. Svůj výklad uspořádal systematicky podle základních úhlů pohledu na tento 

druh komunikace a následně podle jednotlivých jevů a problémů. Přehled problematiky tvoří většinu 

textu práce; poslední část se náznakově zabývá hledáním neverbálních prostředků v literárních 

dílech. Název práce tak plně neodpovídá jejímu obsahu: literatuře se dostává pozornosti prakticky 

výhradně na osmnácti stranách této poslední části, a to v podobě několika komentovaných ukázek z 

prozaických děl.  

 Matěj Hájek si vzal přibližně deset publikací o neverbalitě a z těchto zdrojů svůj výklad 

zkompiloval, s vlastními „postřeh[y] a komentář[i]“ (s. 24). Práce tedy není postavena problémově, 

ale spíše přehledově a výčtově, jako další příručka o neverbální komunikaci. Místy přitom není zcela 

zřejmé, co je autorovým záměrem – zda podat souhrnný přehled o dané problematice, nebo spíše 

popsat a zhodnotit nastudovanou literaturu (viz níže). Diplomové práci Matěje Hájka však nelze upřít 

systematickou strukturu, autorovo zjevné zaujetí pro otázky neverbality a vhled do tématu, překrytý 

ale do značné míry neustálým úprkem k dalším tématům, pojmům a oddílům textu. 

 V „Úvodu“ (s. 8–9) autor nastiňuje cíle své magisterské práce. Naznačuje i téma vztahu 

literatury a neverbality: literatura se podle něj „neobejd[e] bez líčení neverbální komunikace a … bez 

interpretace toho, co stojí za ní“. Odbornou literaturu označuje Matěj Hájek zde i v celém textu 

mylně jako „literaturu faktu“ (pojmenovává tak i jednu ze dvou jeho hlavních částí) a práce obsahuje i 

některá další terminologická pomýlení (viz dále). 

 Následná krátká metodologická kapitola (s. 11–13) přináší mimo jiné úvahu nad základním 

metodologickým problémem zkoumání neverbální komunikace – skutečností, že o ní musíme 

uvažovat v jazyce, a snažit se tedy nejazykovou (nebo nanejvýš částečně jazykovou) matérii uzavřít do 

sémiotických kategorií. Autor zmiňuje i problém linearity jazyka versus „síťovitosti“ neverbálních 

komunikátů. Další kapitola (s. 14–19) je – vedle té věnované literatuře – v celé práci asi 

nejproblematičtější: obsahuje stručná resumé titulů odborné literatury, které Matěj Hájek využívá, 

včetně jednověté charakteristiky způsobu uchopení problematiky v té které publikaci: „Jeho diskurs 

je rozmanitý: od terminologizovaných přehledů, [sic!] až po takřka mluvené úvahy, příklady a rady“ 

(s. 16). Z citace je také patrný zápas o přiléhavé pojmenování a výstižné užití terminologie, z něhož 

autor nevychází vždy vítězně. Kapitola v této podobě v práci vůbec figurovat neměla.  

 Následující tři kapitoly tvoří většinu textu (s. 20–56) a pojednávají o prostředcích neverbální 

komunikace z hlediska jejich formy, významu a z hlediska komunikačního (z hlediska vysílatele, 

příjemce a jejich interakce). Výkladu nelze upřít komplexnost a systematičnost, ale projevuje se zde 



naplno kompilativní charakter textu; jde až o prostou montáž postřehů a názorů jednotlivých autorů, 

vyvolávající zásadní tázání: Jaká je hlavní badatelská otázka celé diplomové práce? Kde se nachází 

autorova vlastní argumentace? Při rozdrobení textu do podkapitolek jako „Myšlení, Bariéry, Faux pas, 

Glazura, Invaze, Lež“ atd. není ovšem takováto rozvinutější argumentace ani možná. (Příklady 

extrémní výčtovosti v bodech bez další reflexe najdeme např. na s. 30–31 nebo 55; příklad jiného 

typu obsese výčty: „Ke smíchu mohou vést osobní radost, štěstí, pohoda a nadšení, anebo pochopení 

komična. Naopak pláč je vzbuzován zakalením životního štěstí a radosti“, s. 27). To neznamená, že 

text neobsahuje řadu dílčích poznatků, pojmů a myšlenek – těch je naopak v důsledku kompilačního 

charakteru práce velmi mnoho – ale chybí zde soustavnější úvaha, argumentace. Takovýto charakter 

má přece jenom o něco více kapitola věnovaná vyjadřování a vnímání neverbality, zabývající se 

takovými otázkami, jako jsou mechanismus chápání neverbálních projevů jejich adresátem, problém 

jednoznačnosti/mnohoznačnosti významu tohoto způsobu komunikace atd. Zde se asi nejvíce 

projevuje skutečnost, že autor má do problematiky značný vhled, je si vědom uzlových otázek a 

problémů a nutnosti o nich pojednat. 

 Poslední kapitola práce (s. 58–75), resp. druhá z hlavních částí textu se konečně věnuje 

tématu vztahu literatury a neverbality. Literatura je podle Matěje Hájka „pseudorealita“, „fikční svět, 

jejž literární dílo vytváří, v zásadě odpovídá svou obsahovou strukturou světu skutečnému“ (s. 58). 

Toto velmi problematické tvrzení, s nímž by patrně žádný teoretik fikčních světů nemohl souhlasit, 

pak zakládá modus jeho zacházení s literárními texty: ty jsou prostě reflexí neverbální komunikace v 

běžném životě, kterou v nich tak můžeme studovat, protože ji zachycují mnohdy do větších nuancí 

než odborná literatura. Zbytek kapitoly vyplňují rozsáhlé citace z literárních děl vybraných bez 

zjevného klíče (Kundera, Šindelka, Kafka ad., rozhodující je patrně vhodnost literárního textu pro 

exemplifikaci daného neverbálního jevu) a okomentované formou vložených závorek. Domnívám se, 

že autor faktickou identifikací literárního a běžné diskurzu rezignuje nejen na zásadní metodologické 

otázky, ale také na možné přínosné analýzy neverbální komunikace reprezentované (a také 

sugerované, performované – viz jevy jako rytmus, evokace tělesnosti atp.) v literárním textu. 

Kategorie tvořící názvy podkapitol není možné chápat jinak než jako vytvořené ad hoc, k čemuž 

přispívá jak absence jejich hlubšího teoretického objasnění, tak sporadické využití pojmů z 

předchozích kapitol v „poznámkách“ k literárním dílům. To, že literární texty obsahují větší či menší 

množství reprezentací aktů neverbální komunikace a jejich interpretací z pohledu vypravěče, postav 

atd. – a že toto pole bude neobyčejně bohaté a různorodé – je pochopitelné. Tento fakt a popis 

některých aspektů zobrazení neverbality v literárních textech je ale třeba dále reflektovat, teoreticky 

uchopit. Jde nepochybně o zajímavou a pro hlubší analýzy slibnou problematiku, které se však v této 

kapitole nedostává výraznějšího zpracování. 



 V „Závěru“ Matěj Hájek shrnuje, čeho ve své magisterské práci dosáhl; opět však vyvstává 

jistá neujasněnost záměru – zhodnotit dosavadní literaturu, nebo z ní zkompilovat přehledový text? – 

jakož i nepropojenost obou hlavních částí práce a tápavost části literární. 

 Připojím teď několik dílčích komentářů: 

 1. Terminologie: tam, kde autor může spoléhat na pojmy vytvořené a užívané jinými (tj. 

zdroji, z nichž svůj text kompiluje), je většinou terminologie užívána s jistotou, ale tam, kde jde o 

pojmenování určitého jevu, který je teprve třeba v příslušném kontextu nějak uchopit, sklouzává k 

obecnosti, případně užívá nevhodné pojmy: zmiňovaná „literatura faktu“, dále „přirozený jazyk“ 

(oproti „terminologizaci“, s. 24). 

 2. Nabízí se otázka, proč Matěj Hájek své téma zpracoval převážně na základě publikací 

přehledového či příručkového charakteru. Nebylo by zajímavější vztáhnout se k odborné literatuře, 

která neverbální komunikaci zasazuje do širšího rámce lidského jednání (namátkově z již klasických 

titulů Goffman, Všichni hrajeme divadlo), zabývá se dílčími lidskými neverbálními projevy, jako jsou 

kinesika nebo smích, z filozofického hlediska (Kleist, „Tanečník a loutka“, Bergson, Smích atd. atp.) 

anebo v rámci komunikace zdůrazňuje stránku těla a tělesnosti, včetně tak žádoucího přesahu k 

literatuře (namátkově Činátlová, Příběh těla)? 

 3. Poznámka spíše na okraj, možná však signifikantní vzhledem k autorovu způsobu práce se 

zdroji (z nichž některé jsou staršího data): text jako by přejímal poněkud archaickou genderovou 

politiku připisující „ženě“ specifický repertoár neverbálních komunikačních prostředků i sociálních 

situací, resp. vycházející ze specifického pohledu na „ni“. Srov.: „Vávra … [z]miňuje i údajný kratičký 

dotek rukou vlastních ňader či slabin ženami před tím [sic!] než ji formálně podají na pozdrav muži, a 

vysvětluje to tak, že žena tím signalizuje, že ten, kdo se jí v dané situací smí dotknout neformálně, 

‚nemůže být nikdo jiný, nežli – já sama!‘“ (s. 29; nutno podotknout, že Matěj Hájek zde Vávrovu 

interpretaci poněkud relativizuje, nicméně zmiňuje ji); „Vávra … [h]ovoří též o tzv mínusové [sic!] 

glazuře v podobě vzhlížení očima u dětí i u žen, jež mají značnou sugestivní moc, mj. díky třpytu 

naspodu odhaleného bělma“ (s. 41). (Další pasáže srov. zejm. na s. 23, 32, 35, 36, 43, 46.) 

 Předložená diplomová práce prokazuje, že autor je schopen napsat rozsáhlejší odborný text. 

Výkladu nelze upřít strukturovanost a přehlednost (ovšem na úkor vlastní argumentace, jakož i 

exemplifikace – viz výše). Formulační stránka textu kolísá mezi jasností, výstižností a kostrbatostí, 

resp. „vypadáváním“ z odborného diskurzu: „Předloženými výklady nejde o pokus úplného a 

vyčerpávajícího pojednání o tom, co, jak a za jakých všech okolností vyjadřují neverbální 

komponenty“ (s. 24); „Zdůvodnění jejich detailistických [sic!] analýz bychom mohli najít v tomto 

postulátu:“ (s. 18); „V této práci nepůjde a ani nemůže jít o nějaký jejich úplný, [sic!] či ucelený 

přehled, podobně jako se to nedaří literatuře odborné“ (s. 60); „Tento na neverbalitu velice hutný 

úryvek odhaluje, jak umný spisovatel dovede ve verbální zkratce nápaditě odstínit nesmírně bohaté 



neverbální dění“ (s. 75). Terminologická problematika už byla zmíněna výše. Místy chybí odkaz na 

zdroje – viz např. podkapitolku 2.8 na s. 17; největší systémový bibliografický problém pak spočívá v 

tom, že sborníky jsou citovány jako celek, zatímco měla být každá ze studií v nich obsažených a v 

práci používaných zaznamenána zvlášť; a dále v tom, že veškeré zdroje (odborné i beletristické) jsou 

shrnuty pod označení „Použité prameny“ (s. 77). 

 Z předchozích odstavců je myslím zřejmé, kde se nacházejí hlavní slabiny diplomové práce 

Matěje Hájka: celkově kompilační, až montážní charakter textu většinou bez další argumentace, místy 

neujasněný záměr (shrnující pojednání, nebo kritické resumé literatury?), terminologická pochybení, 

absence literární problematiky ve většině textu (název tak neodpovídá obsahu práce, jde o text spíše 

z oblasti teorie komunikace), teoreticky nedostatečně zakotvený a pouze komentářový ráz části 

věnované vztahu literatury a neverbality. Na druhou stranu autorovi není možné upřít skutečný vhled 

do problematiky, velké úsilí, které musel vynaložit na detailní přečtení, promyšlení a zapojení 

využitých zdrojů do vlastního textu, ani zájem o dané téma. Posuzovat je ovšem nutné výsledný text, 

tak jak byl předložen, nikoli záměry a cíle autora, které si můžeme na základě textu projektovat. 

 Práci Matěje Hájka nicméně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře, resp. velmi 

dobře v případě velmi přesvědčivého průběhu obhajoby. 

 

V Třešti 4. 9. 2018       Mgr. Josef Šebek, Ph.D. 

 


