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I. Stručná charakteristika práce 

Předložená práce sleduje fenomén elektronického vydávání – self-publishing - 

beletristické literatury.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Nepochybuji o tom, že self publishing v/pro 21. století je relevantním sociálním faktem 

(Durkheim) hodným interdisciplinární analýzy a vědecké diskuse. Má-li ovšem disertační 

práce dle místního vysokoškolského zákona „obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo 

výsledky přijaté k uveřejnění“, obávám se, že předložená práce tato kritéria nesplňuje, a to 

z důvodů nevyjasněné teoreticko-metodologické výchozí pozice, jakož i dosažených 

výzkumných výsledků.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace  

Struktura argumentace úzce souvisí s formální a diskurzivní úrovní práce (viz bod III/2). Zde 

se omezím na několik vybraných aspektů.  

Způsob argumentace je značně zkratkovitý a nesystematický, práci chybí jakékoli 

kontextuální zakotvení tématu alespoň ve smyslu historických souvislostí ‚self publishing‘: za 

všechny příklady uveďme autorovo pojetí samizdatu, tj. tématu zpracovaném v desítkách 

odborných studií, jež ovšem práce řeší odkazem na jeden (!) článek na webu Literárních novin 

(s. 9). Ačkoli odkazy na Wikipedii jsou ve vědecké práci nepřípustné, dovolila bych si 

upozornit na její poměrně solidně zpracované heslo (v anglické verzi), jež paradoxně nabízí 

komplexnější vhled do problematiky než předložená práce.   

Pro mne osobně jsou značně problematické odkazy na Amazon. Závěry typu „výmluvným 

příkladem ze zahraničí je společnost Amazon“ (rozuměj subjektu, „který má dostatečné 

finanční prostředky k tomu, aby elektronicky self-publishing sám popularizoval“, s. 122) jsou 

pro mne coby badatelku vycházející z pozic kritické teorie (nejen médií) přinejmenším 

zpochybnitelné. V zásadě jediný odkaz na kritiku „dominance Amazonu“ v souvislosti se 

„soustředění(m) moci“ nalezneme na s. 18.   



2. Formální úroveň práce 

Ačkoli jde o text v zásadě čtivý a poměrně přehledně strukturovaný do jednotlivých kapitol a 

podkapitol, jde spíše o vyprávěcí narativ než o důslednou aplikaci odborného stylu a 

příslušných analytických kategorií. Autor sice uplatňuje termíny týkající se provozních 

stránek produkce elektronicky šířených textů (např. podpůrné nástroje a služby pro 

elektronický self-publishing, tj. Amazon KDP, SmashWords etc., s. 30), ale zachází s nimi 

jako s popisným názvoslovím spíše než s konceptuálním aparátem, který by umožnil hlubší 

průnik do zkoumaného výseku sociální a mediální reality. Projevuje se tak zásadní 

nepoučenost v jakékoli disciplinární oblasti, která by se pro zkoumání tématu nabízela, tj. 

např. dějiny knihy, studia nových médií, sociologie, antropologie, mediální ekologie a 

archeologie, atd. Formulace typu „publikace může obsahovat obrázky“ (s. 52), „e-knihu… 

ocení jak čtenáři, tak případní prodejci“, „autor po určitých peripetiích zvolil… kvalitativní 

přístup“ (s. 72), „metodologická kapitola popisuje, co výzkumník dělal a proč“ (s. 73), 

„důvodem pro volbu (metodologických publikací) byla jednak doporučení z různých stran, ale 

také faktická možnost se k těmto publikacím dostat …“ (s. 74) atd. do odborného pojednání 

nepatří. Pro mne osobně vyhrocenou podobu tohoto způsobu vyjadřování představuje 

prohlášení, že je „analýza čtenářského chování novým oborem“ (s. 63). K tomu lze přičíst 

i aplikaci teoreticky neukotvených a nedefinovaných pojmů „popularita“, „kvalita“, 

„úspěch/neúspěch“, jež se v textu vyskytují se značnou frekvencí. Logicky zkratovité a 

nepodložené závěry lze identifikovat např. v prohlášení, že jeden z příkladů „úspěšných 

nezávisle vydaných e-knih… ilustruje omezenou schopnost nakladatelů posoudit, zda je 

rukopis vhodný pro vydání“ (s. 37). 

Nepochopitelné je i formulování autorského subjektu narace textu, který se v první části práce 

skrývá za „autora“, načež v části empirické za „výzkumníka“. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Samostatnou kapitolu představuje práce se sekundárními zdroji. Jak ostatně i sám autor 

naznačuje, převážná část jím citovaných zdrojů je z oblasti tzv. „know-how“, a v zásadě chybí 

zdroje z oblasti jakékoli rozeznatelné vědecké disciplíny, o níž by se měl projekt opírat a do 

jejíhož souboru poznatků hodlá svým výzkumem přispět.   

V části textu věnované empirickému výzkumu (více viz Závěr) převažují citáty z rozhovorů 

nad interpretací a analýzou.  

4. Vlastní přínos 

Práci pokládám za promarněnou šanci realizovat smysluplný výzkumný projekt k nesporně 

závažnému sociálně-mediálnímu tématu. Z hlediska přínosu i zpracování odpovídá přibližně 

úrovni magisterské práce. Ani rozsah 138 stran (včetně Bibliografie) nepokládám za 

adekvátní pro disertační práci věnovanou tak komplexnímu tématu z oblasti humanitních a 

společenských věd.     

 



IV. Dotazy k obhajobě 

Další dotazy nemám. 

V. Závěr  

Výzkumná otázka je heuristicky slabá, tj. nemá dostatečný badatelský potenciál a výsledky 

bádání tomu odpovídají. Nevyjasněná teoretická a metodologická východiska, nekritická 

rešerše sekundárních zdrojů nezřídka sporného původu, neadekvátní zpracování případové 

studie a rozmělnění pojmového aparátu, to vše podle mého názoru nevyhovuje požadavkům 

kladeným na danou úroveň vysokoškolského studia a jeho výstupů. Bylo by bývalo potřeba 

zakotvit výzkum i téma do rozpoznatelného disciplinárního a teoretického rámce. Opět, pro 

danou úroveň badatelského projektu by bylo třeba důkladně analyzovat nejen produkční, ale i 

recepční stránku dané textové komunikace (např. pomocí kvantitativních metod), a případně 

obě zarámovat do postižitelného schématu či modelu. Např. se nabízí možnost pokusit se 

modelovat „komunikační okruh“ self-publishingu v návaznosti na obdobné modely (Darnton, 

Adams & Barker). Výzkumný vzorek jedenácti respondentů je na dané úrovni naprosto 

nedostačující. Nedotčena zůstává i řada komplexních otázek, včetně proměn vztahu subjektu a 

objektu v digitálním autorství (object-oriented-ontology, digital ethnography, self and 

identity, etc.)       

Předložená disertační práce nesplňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

nedoporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako neprospěl/a. 

21. 3. 2019 J. Šmejkalová 

 

 

 


