
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Martiny Majtánové „Narace a rétorika v krimi 

filmech“ 

Diplomantka svoji diplomovou práci popisuje jako formálně analytickou případovou studii. 

Nemyslím si, že by tomuto tvrzení práce plně obstála. Pokusím se tedy vyjmenovat několik 

problematických momentů práce, přičemž bych byl rád, kdyby se je diplomantka pokusila při 

obhajobě vyjasnit.  

Za prvé se jedná o fakt, že v diplomové práci není přítomná žádná hypotéza. Téma zkoumání 

se tak dá odvodit pouze z názvu, nicméně motivem rétoriky v krimi filmech se diplomantka, 

jak sama dodává v úplném závěru práce (s. 65), zabývá značně marginálně. Většina textu je 

tak věnována deskripci určitých naratologických koncepcí, jejichž užití ve filmovém médiu je 

ilustrováno na vybraných filmech. S tím se pojí i další výtka; když Bc. Martina Majtánová 

referuje o tématu fabule a syžetu, neodkáže na Šklovského, ale vychází pouze z novější 

literatury. Ve své podstatě se nejedná o velký problém, protože žádný z konceptů naratologie 

není problematizován, ale pouze aplikován. V tomto ohledu se mi zdá, že až do strany 50 je 

diplomová práce pouhým referováním určitých teoretických koncepcí, které jsou 

demonstrovány na určitých příkladech, pro filmy jako takové je však tato demonstrace téměř 

zbytečná, protože o nich mnoho neříká a pokud ano, tak pouze odvozeně. Teoretická část 

práce tak není nijak objevná. A to zejména z toho důvodu, že si diplomantka nestanovila 

žádnou hypotézu.  

Teprve až v kapitole 3 (str. 40) se dostáváme přímo k tématu práce. Je to jednak značně 

pozdě, druhak pasáže o žánrech mi přijdou nicneříkající. Znovu se neřeší žádný problém. Jsou 

zde pouze referována jistá stanoviska. Samozřejmě; pro žánr soudního dramatu bude již a 

priori vyplývat tvrzení, které diplomantka dostane skrze analýzu teoretických nástrojů; jsou 

zde diference mezi detektivním žánrem a žánrem soudního dramatu.  

Kapitola, která by měla být tou nejzajímavější, tj. „Metody v soudní síní“, je značně stručná. 

Místo toho, aby kapitola tvořila hlavní osu práce, je to téma spíše marginální. 

Ostatně; v závěru se dočítáme, že cílem „bylo demonstrovat, jakým způsobem jsou obecné 

principy literární a filmové naratologie použity ve specifickém žánru právnických filmů. 

Stejně tak koncepty konkrétních narativních struktur, přestože nebyly vyvinuty z ani pro žánr 

právnických filmů, je jejich aplikovatelnost natolik široká či univerzální, že je lze aplikovat 

také na tento žánr“ (s. 64). To jsme ale již věděli předem, proto diplomová práce nemusela být 

napsána, a proto ji nelze označit za formálně analytickou případovou studii.  



Na druhé straně musím podotknout, že s referováním literatury se diplomantka vypořádala 

zdatně. Ovšem samotný interpretační vklad chybí. Nelze mluvit o interpretaci, ale spíš o 

ilustraci, která je však spíše marginální. 

Práci navrhuji k obhajobě s předběžným hodnocením „3“. 

V Praze dne 25. 1. 2017 

Mgr. Martin Charvát, Ph.D. 


