
Oponentský posudek bakalářské práce Pavlíny Průšové 

„Integrace „hlášek“ z her Járy Cimrmana v každodenní komunikaci 

 

Bakalářská práce Pavlíny Průšové je věnována tématu důležitému a velmi zajímavému, 

ale také obtížnému jak z hlediska získání dostatečně rozsáhlého a relevantního jazykového 

materiálu, tak z hlediska teoretické báze a metod zpracování daného materiálu. Přejímání 

(resp. parafrázování) známých výroků a jejich zasazování do nových kontextů bezpochyby 

představuje charakteristický rys současné komunikace, běžné, ale i veřejné. Pasáže z her 

Divadla Járy Cimrmana přitom pro nemalou část českých mluvčích získaly až kultovní status. 

V souvislosti s tím je jistě oprávněné a vítané, aby byl tomuto fenoménu věnován speciální 

výzkum.  

Předložená bakalářská práce nejprve formuluje teoretická východiska zkoumání (s. 9–

23) a poté podává analýzu získaného materiálu (s. 24–36). Následuje stručný závěr (s. 37–38). 

Užitečná a instruktivní je příloha obsahující soubor získaných úryvků z běžných dialogů a 

popis komunikačních situací. 

Po teoretické stránce je probíraná problematika značně složitá, neboť jde o otázky ve 

výrazné míře interdisciplinární. Protíná se tu oblast zájmu stylistiky a teorie textu, diskurzu a 

komunikace s přístupy pragmatiky a interpretativní sociolingvistiky, resp. konverzační 

analýzy; k tomu přistupuje specifická oblast teorie komiky a smíchu. Na relativně malé ploše 

teoretické části bakalářské práce bylo možné dotknout se jen výseku ze zmíněného komplexu 

otázek. Autorka se přitom snad až zbytečně věnuje vymezování (resp. spíše citování definic) 

základních obecných pojmů, jako je kód nebo komunikační kanál (rozmanitost v chápání 

daných pojmů přitom ovšem mohla být pouze naznačena). V rámci podávaných výkladů mi 

není zcela jasné tvrzení, že v hierarchii komunikačních jednotek stojí souvětí výše než věta 

(s. 10). Jak je v této souvislosti věta definována? Mluví-li se o tom, že konverzační styl je 

třeba pojímat jako mix různých stylů (s. 12), vzniká otázka, o jaké druhy stylu v daném 

případě jde. Poněkud překvapuje, že stranou pozornosti zůstává problematika intertextuality 

(je pak jen zmíněna ve spojitosti s poetikou her Divadla Járy Cimrmana). Přitom právě 

využívání citátů z her tohoto divadla v běžné komunikaci je primárně založeno na uplatňování 

intertextových vztahů; operuje s předpokladem znalosti pretextu a se shodami/diferencemi 

mezi původním a novým kontextem. 

Poněkud překvapuje rovněž formulace, podle níž je výklad tohoto slova v SSJČ 

„neobvyklý“ (s. 17), neboť se v hesle uvádí pouze význam „hlášení“. Zde je třeba si 

uvědomit, že dnes dominující význam substantiva hláška je relativně nový. Navíc vymezení 



podané v práci – „záměrně použitý citát z díla“ – sice odpovídá zaměření autorčina výzkumu, 

ale je myslím příliš úzké. Nemusí jít pouze o dílo (umělecké?); běžně se o hláškách mluví i 

v souvislosti s výroky různých veřejně známých osob, politiků, sportovců, herců atd. (srov. 

např. Hlášky Jaroslava Starky v časopise Reflex, 2016, č. 21). 

Součástí teoretické části bakalářské práce dále je stručný výklad o Divadle Járy 

Cimrmana, zejména o povaze komiky v hrách tohoto divadla (s. 18–21). Podstatný je myslím 

poukaz na napětí mezi „vysokým“ a „nízkým“ v jazyce; není ovšem důkladněji rozveden. 

Ve výzkumné části bakalářské práce je popsána metoda sběru materiálu a poté jsou 

představeny a interpretovány situace, v nichž byly citáty použity. Základní tu pochopitelně je 

otázka, zda je materiál (57 dokladů) dostatečný a nakolik je reprezentativní. Je ovšem zřejmé, 

že získávání autentických dokladů je obtížné a že to, co se podaří získat, do značné míry 

závisí na náhodě. Na druhé straně je popis komunikačních situací systematický a klasifikace 

spouštěčů jednotlivých hlášek a jejich funkcí promyšlené. 

V práci lze nalézt určité jazykové, zvláště pravopisné nedostatky (chybějící čárky, 

v názvu jedné z her by měla být použita velká písmena – Dlouhý, Široký a Krátkozraký, 

apod.). Problematickým bodem je však spíše to, že se v práci objevují vyjádření, která nejsou 

zcela v souladu s odborným charakterem textu a odpovídají spíše publicistice (např. s. 37–38). 

Bakalářská práce Pavlíny Průšové upozorňuje na zajímavý komunikační jev a 

představuje ho prostřednictvím souboru jazykových dokladů. Ukazuje tak alespoň některé 

způsoby užívání tzv. hlášek. Důkladnější propracování by si ovšem zasloužila teoretická část 

textu. Celkově bakalářská práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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