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Nerad cituji sám sebe, ale v tomto případě je to, myslím, na místě. V oponentském posudku 
na bakalářskou práci kolegy Antoše, která před časem neprošla, jsem na úvod napsal: 
„Výběr tématu bakalářské práce Ondřeje Antoše je příkladný a hodný respektu. Poněkud 
módní téma smrti autora lze jen obtížně úspěšněji předvést na jiném materiálu, než zvolili 
školitel a autor práce: autorství a moderní jazz. Autor práce je ke zpracování tohoto tématu 
zřejmě velmi dobře kvalifikován. I když to v práci výslovně a ke škodě věci neuvádí, jde 
zřejmě o výkonného jazzového hudebníka, který navíc velmi pečlivě a se solidním 
teoretickým zázemím reflektuje tvůrčí proces hráče a autora moderního jazzu. 
Mimoděk tak vznikla pozoruhodná úvodní příručka pro zájemce o jazzovou tvorbu. Moc rád 
bych napsal, že doporučuji její publikaci a navrhl klasifikaci výborně,“ 
Až sem bych mohl napsané řádky podepsat i dnes. Měl jsem tehdy pocit, že jsme kolegu 
Antoše posoudili příliš přísně, když jsme jej donutili práci přepsat. Mýlil jsem se, oprava 
práce se povedla, a to, skoro bych řekl, nad očekávání. Ondřej Antoš na mne působil dosti 
negramotným dojmem a nevěřil jsem příliš, že se svým příšerným jazykovým projevem bude 
schopen ještě něco udělat. I v tomto případě jsem se mýlil. To, co vypadalo na nevratnou 
poruchu, bylo jen lajdáctví a uspěchanost. Trochu mi nad tím zůstává rozum stát. 
Zbytek předchozího posudku bych už pro tuto verzi práce použít nemohl. Antoš opravil nejen 
kritizovaná jazyková zvěrstva, ale nenapáchal nová. Potěšilo mne, byť jsem práci nečetl 
korektorsky detailně, že mne první překlep trefil do oka až na s. 30. Také kritizovaná technika 
citovaní je nyní na přijatelné úrovni a měl jsem dojem, že i argumentace se zpřesnila. Bohužel 
jsem neměl k dispozici starou verzi práce, takže jsem to nemohl zkontrolovat detailněji, ale 
souhlasím s autorovým názorem, že by práce měla být považována za „komparativní 
filosofický esej“, takhle nějak jsem si před pětadvaceti lety představoval, jak by práce 
absolventa studia humanitní vzdělanosti na bakalářské úrovni měla vypadat, proto jsem volil 
název: „bakalářská esej“. Pokud to bude možné, rád bych si exemplář práce ponechal. 
Nechci říci, že práce je bezchybná a vzorová, ale nyní má nepochybně potřebné náležitosti, 
takže s plnou odpovědností ji doporučuji k obhajobě a navrhuji známku „výborně“. 
 


