
Posudek práce Bc. Markéty Vozkové

Text Bc. Markéty Vozkové  vykazuje podle mého názoru několik problémů. Prvním  je nejasná 

metoda, která jde ruku v ruce s druhým důležitým problémem, totiž tím, že se příliš nepodařilo 

udržet  jasnou hlavní argumentační linii. Na druhé straně mohu jako vedoucí potvrdit, že 

zpřehlednění věnovala autorka poměrně dostatek času a oproti minulému textu je struktura 

přehlednější a argumentace o něco sevřenější. Také vítám zařazení spíše ilustrativních, publicistických 

pasáží do přílohy.

Času však chtěla práce přeci jen o něco více a snad i větší rozhodnost ve vypuštění nepřesných, 

opsaných, nebo „zbytečných“ pasáží. Vysvětlím níže. 

Za první hrubou chybu považuji to, že jsem hned na začátku psaní práce autorku pověřil tím, aby 

provedla rešerši literatury k tématům práce, zejména pak k rétorice a seznam mi zaslala, abychom jej 

mohli konzultovat. Bibliografii jsem dostal až v samém finále a to ještě s mnohými chybami (nepřesné 

odkazy, v bibliografii chybějící knihy apod.) Za další hrubou chybu považuji odkazování typu: „viz 

bibliografie“ (např. str. 12 aj.).

Moje výhrady jsou následující:

Nejasná argumentační linie, nepříliš cizelovaná hypotéza - autorka si klade na začátku příliš širokou 

oblast zájmu (viz úvod: teorie rétoriky, praxe rétoriky, dějiny spin doctoringu, interpersonální a 

masová komunikace, marketing ad.), což nevnímám zcela jako chybu, nicméně očekával bych, že 

širokému záběru bude odpovídat důkladná práce se širokým spektrem literatury, to se bohužel příliš 

nepodařilo.

Za metodu je zvolena: kritická reflexivní analýza (str. 6.) - autorce se však nepodařilo vyhnout se 

propasti, kterou takto vágně načrtnutá metoda představuje. Nevíme co si představuje pod pojmem 

kritiky, reflexe i analýzy, v celé práci se pak přechyluje mezi diskursy a to zcela arbitrárně - tu něco 

z rétoriky, to něco z marketingu, tu něco z mediálních studií, tu něco z filosofie atd. Což samozřejmě 

může být plodné, pokud jde o nějaké originální srovnání, to se však při vší úctě v textu také neděje. 

Místo toho se dozvíme publicistickým jazykem ala Střepiny, že „Média mají značný vliv na 

společnost.“ (str. 7.)

Ačkoliv autorka chce být kritická, tj., dovozuji si, chce „správně“ rozlišovat, v práci zůstává 

nerozlišená, nebo přinejmenším velmi povšechně artikulovaná,  zásadní věc:  totiž,  kdo je to vlastně 

spin doctor. Není to teoretik, je to „znalec  praktického fungování masové komunikace“ (str. 10), je to 

implicitně rétor? (str. 11) - pokud ano, autorka neprovádí zásadní diairesis rétoriky na „praxi“ (jak 

správně mluvit a jak toto umění učit) a na „teorii“ (rétorika jako sémiotika, poesis nebo aristotelský 

antistrofos dialektiky), v práci zůstává jen několik vágních a nepřesných poznámek. Nejsnadnější 

odstranění problému by bylo, kdyby si autorka půjčila v knihovně jakékoliv zahraniční pojednání o 

rétorice, a nespoléhala se na nerelevantní zdroje (příručky a internetové seminární práce). Jak jsem 

zmínil, rešerše literatury k tématu mi nebyla poskytnuta, nemohl jsem bohužel více zasáhnout.

Celá kapitola o rétorice je tak jednoduše špatně a je na ní nejviditelnější  vágní kritická práce, 

zejména s klasickými prameny (ty nejsou  v bibliografii zmíněny vůbec, ač je na ně několikrát 

odkazováno) ale i  komentáři . Autorku jsem varoval, ať věci věnované klasice proškrtá, úplně 

vypustí,nebo se jim věnuje důkladně. Na druhé straně chápu, že se práce chtěla držet jakéhosi 



romantického, dějinného rozvrhu - avšak namísto nějakého historizujícího pojednání je kapitola o 

antické rétorice, bohužel, spíše její karikaturou, stejně jako karikaturou  historizující práce vůbec. 

Celkově působí jako nepovedená práce gymnazisty:

Výčet chyb a nepřesností:

- Tvrzení,  která jsou vágní, nebo contradictio in adjecto : „Pro sofisty bylo vše relativní 

kulturně podmíněné a dílčí - vzhledem k omezení lidského myšlení a jazyka.“ (str. 21).

- Rétorika se „nezakládá“ na pravdomluvnosti - rozhodně ne u jejího zakladatele Gorgii 

z Leontin. (srov. str. 12).

- Hovoří se o pragmatickém obratu, aniž by bylo jasné jakou pragmatiku má autorka na mysli 

(Peirce, Deweyho, nebo Rortyho? - co autor to svébytné pojetí pragmatiky a rétoriky, str. 12)

- Semiosis alespoň podle Peirce není pouze „produkcí“ znaků, ale jejich „vznikáním“ (viz 

Peircovy kategorie)

- Další hrubé nepřesnosti  (vágní odkazy jako výčet několika Platónových dialogů, opsání 

vágních pouček o Aristotelově Rétorice)  

- Na str. 23 hrubě nepřesný odkaz, navíc nevědeckého zdroje ( www.rim.me.cz)

Na druhé straně kladně hodnotím identifikování tzv. logografa jako „spin doctora“ antiky, nicméně 

v rámci předchozího nepřesného balastu se jedná spíše o intuitivní postřeh, nikoliv o kritickou práci. 

Celkově tedy veškeré zmínky o rétorice působí na čtenáře velmi nepřesvědčivě.

Další nepřesné, nebo okopírované citace nalezneme na str.23, 27, 29, 41 ad., a zejména na straně 32. 

(další nevědecký zdroj, který je nekriticky přejat:  www.public-relations-pr.cz/cs/historie-pr/)

Druhá polovina práce je kompilátem, který sebou nese mnohé z nešvarů úvodních částí (vágní odkazy 

a výroky) a působí spíše než jako kritická a reflexivní analýza jako referát ze sekundární literatury. 

Musím podotknout, že pokud bylo cílem práce přesvědčit, že je třeba spin doctoring studovat (str. 

84), bylo tak činěno nepříliš šťastnými prostředky.

Otázka pro diplomandku: Co je to spin doctor? 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji k obhajobě a  navrhuji hodnocení za horší tři.

Mgr. Martin Švantner
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