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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Cílem práce, jenž si autora stanovila, je rekonstrukce obrazu polské katolické církve ve 

vybraných reportážích Wojciecha Tochmana a Justyny Kopińské. V první části práce se 

autorka věnuje jednak základnímu vymezení teorie jazykového obrazu světa, jednak 

specifikům a historii žánru reportáže (s důrazem na polskou situaci). Druhá, analytická část 

práce měla být věnována samotnému obrazu polské církve ve vybraných reportážích, autorka 

se zaměřuje zejména na analýzu titulů textů, obrazu reportéra na jedné a hrdiny na druhé 

straně, ale také obrazu vybraných událostí. Už jen samotný výběr autorů analyzovaných textů 

je zajímavý, Tochman a Kopińska totiž představují poměrně odlišené typy reportérů. Srovnání 

jejich pohledů na polskou katolickou církev je proto potenciálně velice zajímavé. Nejsem si 

však jistá tím, nakolik se autorce podařilo tento cíl naplnit. Práce má podle mého názoru řadu 

nedostatků (viz níže) – a také samotnému obrazu katolické církve je v jednotlivých analýzách 

věnováno méně místa, než bych očekávala. Více méně se tomu autorka věnuje soustavněji až 

v samotném Závěru. Cíle práce tedy byly formulovány poměrně jasně, k jejich naplnění však 

došlo jen zčásti. 

 

2. Klady práce 

• Téma je zajímavé a podnětné (jak srovnání dvou zmíněných reportérů, tak sama 

analýza obrazu církve v polských reportážních textech, kde se dané téma v poslední 

době čím dál častěji).  

• Potenciálně multidisciplinární přístup – práce se pokouší využít jak analýzu 

jazykového obrazu světa, tak zčásti i literární analýzu a koncepty mediálních studií, 

navíc aplikováno na tak specifický žánr, jakým je reportáž, příp. tzv. literární reportáž.  

• Práce je napsána v polštině, což je – i přes některé dílčí nedostatky – třeba hodnotit 

kladně.  

 

3. Nedostatky práce 

• Autorka práce podle mého názoru nedokáže dostatečně pracovat se sekundární 

literaturou. Řada částí práce, zejména v její úvodní teoretické části, je de facto 

pouhým přepisem (citátem nebo parafrází) cizího textu (zejména viz kap. 3). 



Povětšinou sice autorka odkazuje na text, z něhož čerpala, ale od magisterské práce 

bych přece jen očekávala samostatnější práci se zdroji. Někdy však autorka navíc (bez 

odkazu na zdroj) uvádí buď velmi obecné informace běžně dostupné na internetu 

(např. věta „Z reportaży wyłania się obraz nieskutecznego wymiaru sprawiedliwości i 

ludzi pozostawionych z poczuciem krzywdy“, s. 29; podobně komentář k titulu 

Tochmanovy reportáže Amen na s. 33), nebo přímo fragment převzatého cizího textu, 

ovšem bez jakéhokoli odkazu na něj (viz věta na s. 40, která pochází z jedné recenze 

na blogu: „Używa mocnych i wyrazistych barw, szkicując ostrym i jednocześnie 

ascetycznym językiem obrazy, od których najchętniej odwrócilibyśmy wzrok.“ – viz 

https://kacikzksiazkami.blogspot.com/2011/01/wojciech-tochman-wscieky-pies.html; 

viz také poslední odstavec na s. 46, který je – opět bez uvedení zdroje a použití 

uvozovek – z větší části převzat (pravděpodobně) z internetu: 

https://ksiazki.wp.pl/polska-odwraca-oczy-szokujacy-obraz-polski-w-reportazach-

justyny-kopinskiej-6145573513808001g/10; příkladem ještě víc bijícím do očí je 

převzetí textu z Wikipedie v poznámce vysvětlující pojem „homilie“, avšak opět bez 

uvedení zdroje – viz s. 41, pozn. č. 91). Tento autorčin přístup je podle mého názoru 

porušením elementárních pravidel akademické práce.  

• Podle mého názoru je celá kap. 3 (v rámci celku práce) zbytná. Autorka, jak již bylo 

napsáno výše, zde v podstatě jen opakuje fakta dostupná jinde, tato poměrně rozsáhlá 

kapitola podle mne nemá ani dostatečné opodstatnění vzhledem k tématu, jaké autorka 

zpracovává. Mnohem přínosnější by bylo zaměřit se více např. na hraniční povahu 

žánru reportáže (reportáž na pomezí umělecké literatury a literatury faktu, beletrie a 

publicistiky, subjektivity a objektivity, i proto, že oba analyzovaní autoři představují 

v tomto ohledu příklady dosti odlišného přístupu). Sám historický výklad je pro práci 

zbytečný.  

• Některé analýzy mi přijdou nedůsledné, viz např. analýza role reportéra 

v Tochmanově textu Wściekły pies, s. 41–42 – podle mého názoru zde podstatnou roli 

hraje i to, že celá zmíněná fiktivní homilie je skutečně fiktivní, což pozici reportéra i 

jeho vztah k osobě hrdiny problematizuje.  

• Řada informací se v textu opakuje (např. v kapitole o roli reportéra a poté v téměř 

totožné podobě v následující kapitole věnované obrazu hrdiny, ale místy i v rámci 

jednoho výkladu – srov. závěr s. 59 a předposlední odstavec na s. 61).   

• Samotnému obrazu katolické církve ve vybraných reportážích se autorka ve finále 

věnuje jen v malé míře. Nabízí se přitom i navázání na teorii jazykového obrazu světa, 

kterou autorka prezentuje v úvodu – pokud např. sama zmiňuje „autostereotypy“ a 

„heterostereotypy“, čekala bych, že právě v analyzovaných textech se toto nějakým 

způsobem objeví.  

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Prosím o vysvětlení, jakým způsobem pracovala autorka se sekundární literaturou a 

dalšími zdroji (viz mé poznámky výše).  

https://kacikzksiazkami.blogspot.com/2011/01/wojciech-tochman-wscieky-pies.html
https://ksiazki.wp.pl/polska-odwraca-oczy-szokujacy-obraz-polski-w-reportazach-justyny-kopinskiej-6145573513808001g/10
https://ksiazki.wp.pl/polska-odwraca-oczy-szokujacy-obraz-polski-w-reportazach-justyny-kopinskiej-6145573513808001g/10


2. Jak by autorka shrnula přínos konceptu jazykového obrazu světa pro analýzu 

reportážních textů?  

3. Na s. 35 použila autorka termín „oko kamery“ (v souvislosti s reportérským přístupem 

W. Tochmana). Jak tomuto pojmu rozumí?  

 

5. Případné další vyjádření 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na diplomovou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: dobře. Toto hodnocení vychází z předpokladu, že autorka práce 

dostatečně vyjasní uvedené nesrovnalosti a obhájí svůj přístup k práci, k němuž má však 

oponentka vážné výhrady.  
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