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Podtitul bakalářské práce T. Jančaříka zní: „Geneze, morfologie a význam automobilové 
formy z hlediska etologie“ a vyjadřuje vcelku zdařile, oč v práci jde. Titul není zvolen příliš 
šťastně, osobně bych titul a podtitul spíše prohodil a také bych zapracoval na tom, aby práce 
byla skutečně esejem. To by nedalo příliš práce, v zásadě by postačovalo vypuštění některých 
mezititulků, což samo by dodalo práci lepší soudržnost a snáze by se četla. Technika, která 
má podkapitoly délky odstavce, je sice originální, ale k žánru eseje se příliš nehodí, alespoň 
po mém soudu. Také by to chtělo zapracovat korektorsky na jazyce práce, odstranit pár 
desítek překlepů a některé, bohužel moderní a stále silněji se prosazující jazykové nešvary. 
Kdykoli slyším nebo čtu, že se ten či onen nebo, nedej Bůh, my všichni  se „budeme 
soustředit“ přemáhám potřebu políčkovat.  
Potom už ale není autorovi bezmála co vytknout. Práce je znamenitá, jedna z nejlepších, jež 
jsem dosud četl a rozhodně zastiňuje všechny práce, které jsem v poslední době oponoval a to 
nejen bakalářské, ale i magisterské a doktorské. Práce si rozhodně zaslouží publikaci a proto 
se vyplatí pár detailů, které ji hyzdí, odstranit, což rozhodně nedá mnoho práce. Kromě 
zmíněných doporučuji porovnat seznam literatury s konkrétními tituly, minimálně v případě 
K.Marxe je tam chyba, která ve mně při prvním výskytu vzbudila podezření, že jde o citaci 
sekundární a autor někdejšího klasika, jak je i bylo obvyklé, nečetl. Při dalším čtení jsem 
změnil názor - autor Marxe  zřejmě četl a dokonce v něm nalezl pozoruhodné aktuality, které 
v době Marxovy slávy pozornost spíše nepřitahovaly. Také bych důkladněji komentoval 
použitý materiál, o který se Jančařík opírá, zajímalo by mne např., jak přišel na souřadnou 
práci o lokomotivách. Děkuje sice autorovi za laskavé zaslání práce patrně vydané vlastním 
nákladem, ale  - možná jsem přehlédl - poznámku  o tom, jak se k autorovi a práci dostal. 
 
Práce má zhruba dvojnásobný rozsah než obvyklá bakalářská práce a to nepočítám excelentní 
obsáhlou a dobře komentovanou obrazovou přílohu, která práci skvěle doplňuje a k níž se 
autor v textu opakovaně vztahuje. Technicky je práce provedena příkladně, svědčí o 
provedení důkladné rešerše, spolehlivě cituje, seznam literatury v několika jazycích je obsáhlý  
a práce s ním je samostatná, přesná a kritická. Práce navíc dokonale spojuje hluboký zřejmě 
celoživotní zájem o automobilismus s tím, co se autor naučil na FHS UK. Jančařík  si osvojil 
metodu svého učitele prof. Komárka a připravil mu tak nepochybně mnohou příjemnou chvíli 
při akademické žatvě, neboť výsledkem je příkladná práce z kulturní etologie. Autor důkladně 
prostudoval Portmannovy texty a i s dalšími obtížnými autory si poradil velmi dobře a 
dokázal, že čas studia na FHS UK nepromarnil.  
Práci doporučuji k obhajobě, hodnocení si jednoznačně žádá známku „výborně“ a to 
v nejvyšším pásmu. Navrhuji 49 bodů, vzhledem k pár drobnostem, jež jsem uvedl, ale  
doufám, že budu přehlasován a práce získá hodnocení absolutní. 


