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     Diplomová práce Matěje Špalka řeší zajímavé, aktuální téma a z mnoha důvodů 
potřebné téma: téma současné české poezie. Téma je navíc formulováno směrem 
k výukové praxi: druhou částí názvu práce (a souvisejícím cílem práce) je její tzv. 
didaktický potenciál. To vše samozřejmě vítám.
     Musím se přiznat, že po prvním přečtení titulu diplomové práce jsem měl obavy, 
zda se taková šíře dá v rámci jedné diplomové práce adekvátně zvládnout. Skutečně 
si tato velká šíře žádá a u Matěje také vyžádala vícero dílčích cílů. Osobně se 
domnívám, že by práci prospěla skromnost v cílech, resp. jeden cíl dovedený do 
hloubky než pět dílčích cílů více méně kroužících kolem jádra problému (jakkoli jsou 
některé drobnější cíle deklarovány za okrajové). Při cizelování jednoho jediného cíle 
by možná zcela odpadlo uvažování o vývoji české poezie posledních let(?) a možná i 
dotazování učitelů(?). Za nejméně přínosný cíl, resp. část práce, považuji právě tuto 
sondu: daleko přínosnější by např. bylo (při podobně formulovaném cíli) zúčastněné 
pozorování menšího množství učitelů při práci s poezií než „pouhé“ dotazování o 
poezii a práci s ní, i když u většího množství učitelů, a detailní analýza pozorovaného 
s následným vyvozením závěrů a interpretace těchto závěrů.
    Za nejlepší část práce naopak považuji interpretační pasáže týkající se současné 
české poezie.   
     Pro účely obhajoby doporučuji Matějovi vyjádřit se k mnohosti svých cílů a 
objasnit své snahy, nechci ji apriorně považovat za nedostatek, neboť jsem si zcela 
jist, že Matěj odvedl mnoho smysluplné zjevné i „neviditelné“ duševní práce. 
     Jazyk a styl diplomové práce je ve většině textu velmi dobrý, osobně mě jako 
kritického čtenáře práce neruší ani metaforické vyjadřování (pakliže je trefné a na 
místě), místy však v textu nacházíme žurnalismy či běžné floskule: Nejlepší české 
básně 2016 vznikaly pod taktovkou Víta Slívy a /.../ (s. 22 DP);  Kolem roku 2009 se 
česká literatura brodila v řece krize (s. 23) atp.
     V závěru práce mě poněkud ruší pasáže (či jednotlivé formulace), které jsou 
všeobecně známé a byly autorovi práce známy již před napsáním práce. Dobrý závěr 



kvalifikační práce a kteréhokoli jiného odborného textu by měl (nejen dle mého 
názoru) obsahovat výhradně to, k čemu její autor docházel a došel v průběhu psaní a 
psaním práce a souvisejícím studiem.
     Pro účely obhajoby doporučuji Matějovi také objasnit, proč nikde v práci, která 
mimo jiné řeší stav současné poezie, její tendence, zamýšlí se nad jejím tzv. 
didaktickým potenciálem aj., neoperuje s klíčovou kategorií umělecké, resp. literární 
hodnoty. Ta by možná myšlenkové práci i závěrům z nich prospěla?
     

     Diplomovou práci Matěje Špalka doporučuji k obhajobě. Přeji kolegovi mnoho 
úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.
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