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Bakalářská práce Martina Váni mě vyvedla z míry a vlastně nevím, jak zformulovat 

svůj oponentský posudek. Vím, k jakému doporučení dospěji na jeho konci, nicméně otazníky 

mám kolem vlastního obsahu tohoto dobrozdání. V každém případě jsem si před jeho 

sepsáním i v jeho průběhu několikrát uvědomil, jaký význam může mít několik odstavců 

zhodnocení studentské práce – posudek je hlídacím psem podoby historického kvalifikačního 

díla, oponent se vůči autorovi dostává do mocenského postavení. Posudek před auditoriem 

pisatele chválí, kritizuje, ukázňuje a střeží hranice odbornosti a vědeckosti díla. Současně 

však autor práce může nastavovat hodnotitelovu intelektu pomyslné zrcadlo. Další věty 

osvětlí, kam tímto úvodem mířím. 

Martin Váňa odevzdal krátký, leč nanejvýš hutný text inspirovaný u Gillese Deleuze, 

Slavoje Žižeka či Henry Bergsona a pojednávající o vztahu historie, filozofie dějin a filmu. 

Tuto triádu se pokusit teoreticky protnout a vyvodit náležité závěry pro historikovu práci. 

Zajímal se o čas coby středobod historické práce. V kontextu filmové tvorby se popasoval 

s některými pojmy historiografické produkce (pramen, fakt) a historickými kategoriemi 

(ideologie, moc, národ). A kromě dalšího se pustil do analýzy konkrétních filmových a 

seriálových děl. 

Musím otevřeně přiznat – a to je ono možné nastavování zrcadla – že jsem se v jeho 

textu průběžně ztrácel. Autorův pojmový aparát i dílčí úkony vyžadují čtenářovo náležité 

abstraktní myšlení a velké soustředění. Současně se však domnívám, že Martin Váňa nemusel 

nechat čtenáře na pospas hlubinám svého přemýšlení (není myšleno ironicky) a přístupně 

naformulovaným úvodem mohl předem a srozumitelně vyjádřit, o co mu v textu jde, jaké jsou 

cíle jeho práce. K čemu celá ta intelektuální výprava? Podobně laskavý mohl být na pubikum 

i v závěru, kde měl v několika jasných tezích shrnout resultát/y svých myšlenkových operací. 

Veškerá sdělení textu se však ztrácí za clonou pisatelova vyjadřování a snad až 

anarchického zacházení s tématem, kdy – a opět je věc dána mým laickým čtením textu – 

vlastně nedokážu došlápnout na pevnou půdu jeho teoretického uvažování. Nepochybuji o 



tom, že práce Marina Váni je výsledkem intelektuálního výkonu a pisatelovy autentické 

zvídavosti. Současně se ale domnívám, že i autor teoretické rozpravy by měl svému čtenáři 

nabídnout nějaké pevné záchytné body pro kontinuální sledování prezentovaných úvah. Měl 

by čtenáře vést. Anebo jen práci prostě nedovedu porozumět, což dává prostor Martinu 

Váňovi vše důležité a zásadní objasnit a dovysvětlit u ústní obhajoby. 

Jako onen zmíněný hlídač odbornosti textu však musím poukázat na některé formální 

nedostatky textu. Práce je až příliš zamořena gramatickými chybami, překlepy, nedostatky ve 

větném rámci. Za fatálnější ale považuji podobu poznámkového aparátu, tedy absentující 

údaje v odkazech na texty a autority, k nimž se Martin Váňa odvolává. Protože právě ty jsou 

jednou z možností verifikace pisatelem sdělovaného. Jistě, anything goes, ale při respektování 

elementárních pravidel žánru. Jenže o čem vypovídají formální nedostatky práce Martina 

Váni? O nezvládnutí řemesla, nebo autorově zlehčování základních pravidel odborné tvorby? 

Nějak se nemohu zbavit dojmu, že ony formální nedostatky jsou vlastně do jisté míry 

úmyslné...? 

Martina Váňu znám z jeho předcházejícího studia, kdy navštěvoval některé mé kurzy a vím, 

že je to člověk přemýšlející originálně a neortodoxně. Chci věřit, že jeho práce, jejíž sdělení 

mi vážně spíše uniká, má potenciál být nakonec úspěšně obhájena. Velmi se však přimlouvám 

– a vím, že nyní přistupuji (opět jako strážce) k studentovu ukázňování a disciplinaci (což 

ovšem v tuto chvíli považuji za žádoucí) – za jasné a srozumitelné shrnutí cílů a výsledků 

jeho díla v průběhu ústní obhajoby. S vědomím nedotaženosti a nejasností práce a v práci, ale 

současně s přesvědčením o možnostech tématu a autorových schopnostech doporučuji text 

v návaznosti na průběh rozpravy k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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