
Posudek na rigorózní práci Bc. Iva Vacíka Fml1jo Tlldjmull \' chorm/sk()m l71ediúlním 

diskurzu, l1a příkladu :fim/opisu LI " Faulu Trihllne". Praha 2008. 269 s. 

Posu/man) te'\t je \ mnoha sm(:rech \)jill1ečll). ~elli to \ i.<idncm phpadl' jl'll k\ lili 

jcho mimořádnému rozsahu (2()9 stran hez phloh). Spcci fika Vacíkm\ práce spočíd 

v objevnosti analyzované látky. šíři tematického i chronologického záběru. a - v nemenší 

míře - i rozsahu hcuristiky. z níž. autor vycházel. Jen na okraj phpomínám. že autor musel 

detailně analyzovat více než pět set čísel Fcralu Trihune a hibliografie čítá zhruba 150. 

mnohdy objemných publikací. Příslušné archivní dokumenty. o jejichž anal)7u by se I. Vacík 

mohl opřít. jsou pochopitelně nepf'ístupné. Autor se však musel vypořádat i s ahsencí 

jakékoli, solidnější vědecké literatur\ zah)\ající Sl.' \nithlím \) \O]Clll Chol"\atska 

v uplynulých sedmnácti, osmnácti letech. Jak \: pl) \á I )1I"CdchO/ích \l'1. je kOllcčn: rC/ultút 

více než dobrý. Výsledky Vacíkovy vědecké práce lze dokonce v někter)ch směrech hodnotit 

jako prúkopnické. 

Hodnocená rigorózní práce nevznikla snadno. Mgr. Vacík púvodně zam)šlel 

komplexně analyzovat fenomén týdeníku Feral Tribune. periodika v)jimečného nejen 

v chorvatském kontextu. ale v celém areálu jihov)chodní Evropy. Ukázalo se však. že toto 

téma je jako celek natolik ohtížné, že hy ho hylo možné zpraconlt \ rúmci doktorské 

disertace. Zúhčr \)ZkllIl1U hyl proto redllko\án jen na rťflc'\i osohnosti I'ranjil udjlllana na 

stránkách zmíněného časopisu. Po čascjsllle \šak s I. Vacíkem dospěli k ná/oru. Jl.' by hylo 

vhodné pOl"(wnat obraz F. Tudjlllana pndá\all) Feralem Irihulle s další soudohou reflexí této 

politické osobnosti prezentovanou ve zmíněném období chorvatské vei"ejnosti. Vzhledem 

k tomu. že nebylo možné (minimálně z časových dúvodú) zpracovat příslušné materiály 

publikované v některém z dalších vlivných chorvatsk)'Ch médií. I. Vacík analvzoval 



v Chorvatsku vydané Tudjmanovy biografie. Výsledkem komplikovaného dolad'o\"ání 

tematického zaměření je viditelný kvantitativní nepoměr mezI částmi zab)'\ajícími se 

Tudjmanovy životopisy a kapitolami věnovanými Feral Tribune. 

Výše již bylo zmíněno, že chybí solidní přehled nejnO\ějších chcmatských dějin. 

Mnohé z Tudjmancn)'Ch biografií (zejména HudclistO\L1 kniha) tak tuto absenci suplují. 

IParadoxně se tak opakuje situace z druhé .Jugoslá\ie. kdy J)edi.jerO\: P(í.11J('j·h k hiogrujii 

.Josipo Bro::e Ti/u byly fakticky až do rozpadu tohoto státu jedním z hlavních zdrojú poznatku 

o dějinách socialistické .Jugoslávie.! Ivo Vacík tak musel f"ešit problém. že část 

z analyzovaných textů (jak biografií. tak i článkú ve Feralu Tribune) mu zárovelí sloužila jako 

základní materiál pro pochopení reálné vnitropolitické situace v Chorvatsku. Mgr. Vacík tento 

obtížný úkol zvládL i když občas - zvláště v případě Feralu Tribune- pf'ebíral některá fakta i 

hodnocení s nedostatečným kritickým odstupem. 

VacíkmLl textu by zajisté bylo mOlné mnohé \ vtl-.nout: popisnost. roz\láčnost. 

občasné opakování t~lktu, gramatické chyh:. kostrhatost (a Illllohd: hohu/,cl Ilcpf"esllost) 

překladu . .lak však z posudku \ypl)\ú. poziti vajcdllozllačllě pi"e\ lúdaj í. 

Rigorózní práci lva Vacíka jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

V Praze. 3. listopadu 2009 doe. Phl~:~~a~cse 
vedoucí rigorózní pnke 


