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Diplomová práce V. Hoření je cenná tím, že přináší nejnovější informace o současném stavu 
poetické tvorby u nás. Samozřejmě nemůže jít o práci plně pokrývající současnou produkci a 
aktivity básníků, ale informační hodnotu má i sonda ukazující rozmanité podoby poezie a různá 
dějiště jejího působení. Autorka je si vědoma toho, že její průzkum má omezený rozsah i dosah, 
nezveličuje svá zjištění jako závazně platná nebo univerzální. Ze stylu, jakým je práce napsána, je 
patrný živý zájem a zasvěcenost autorky ve zkoumané oblasti. V. Hoření nesbírala materiál k DP 
pouze ze statických zdrojů (časopisy, internet), ale přímo v dějištích poezie, v klubech a v dvou 
rozhovorech a básníky.
K tomu, aby DP prokázala autorčinu požadovanou odbornou erudovanost a schopnost spojovat 
poznatky teoretické s praktickými, zkoumat a činit závěry, by však práce měla splnit některé další 
požadavky: autorka si měla vytýčit jasný cíl práce, vyslovit na základě předběžného průzkumu 
nějakou hypotézu nebo hypotézy, a ty pak dalším zkoumáním ověřovat či vyvracet. To bohužel V. 
Hoření neudělala: v "Úvodním slově" tvrdí "Vymezení je jasné: poezie a její vnímatel." Takto 
formulované vymezení však vůbec jasné není - schází v něm právě nějaké tvrzení o poezii a jejím 
vnímateli. Vzápětí se autorka snažila to upřesnit: "Čili jak se vnímatel může v dnešní době s poezií 
setkat." Autorka si tak položila výzkumovou otázku, která ji povede k prostému zmapování terénu. 
O to, co ta setkání pro vnímatele znamenají, nebo jak je spjat vnímatel a tvůrce poezie, nebo jak 
tedy vnímatelé vnímají poezii, se autorka zajímat nebude. Obávám se, že DP skutečně přinesla 
pouhou mapu mnoha míst, kde se básnění u nás dnes vyskytuje, ale jen nedostatečně připojuje k 
této mapě nějaká vysvětlení. Alespoň o tom, kde se dá poezie dnes hledat, kde ji očekávat, nebo 
jaké budou její podoby, měla autorka na úvod vyslovit nějaká očekávání, hypotézy, které by se 
sběrem nebo hovory s autory potvrdily či vyvrátily. Doufám, že to v obhajobě bude doplněno.
Autorka zjistila některé údaje, které možná nebyly před tím dost evidentní: např. jak dalece závisí 
existence různých dějišť poezie na osobní iniciativě organizátorů akcí. Toto zjištění alespoň na 
konci DP konstatuje, spíše formou apelu k neurčeným adresátům než jako výsledek sběru a analýzy.
Víceméně intuitivně jsou v textu DP zapojeny dva rozhovory s básníky. Je dobré, že máme v ruce 
autentický záznam hovoru, ovšem takový rozhovor obvykle, a zde rovněž, přináší i spoustu balastu 
a banalit. Autorka se měla pokusit ze záznamů obšírných povídání vytáhnout podstatná zjištění a 
ukázat, co autoři nového, odlišného od jiných etap vývoje básnictví přinášejí nebo zdůrazňují. 
Obávám se, že volba otázek pro interviewované básníky nebyla příliš promyšlená, a proto autorce 
otázky nepomohly získat zásadní poznání o tom, jak dva básníci podobu, funkci nebo význam 
poezie dnes vidí a chápou. Navíc očekáváme, že se dozvíme o poezii a vnímatelích, což při 
rozhovoru a tvůrci není téma v popředí.
Tím, že se sběr informací o poetickém dění soustřeďuje více na to, kdo-kde-kdy, uniká autorce 



možnost ukázat, jaká tedy ta dnešní poezie vlastně je a čím je pro vnímatele.
Poslední část DP byla podána jako reportáž - to posloužilo účelu DP nejméně. V reportáži je málo 
místa pro reflexi toho, co pozorujeme, cíle tohoto žánru jsou málo analytické, ale DP má prokazovat 
právě odbornou erudici uchazeče, a tu nelze nahradit českou novinářskou zručností.
Zjištění, která jsou explicitně vyslovena v "Závěrečném slově", by si bývala zasloužila porovnat se 
zjištěními o stavu poezie v předchozích dekádách: známost autora a jemu udělené literární ceny 
jistě ovlivňovaly odbyt knih i dříve, časopisy jistě organizovaly  literární život, ale internetové 
stránky, ač fungují již delší dobu, jsou pořád fenoménem poměrně novým a mohly by pro poezii a 
její vnímatele znamenat něco, co stojí za zjištění. Stejně tak již letité, ale pořád ne tradiční kampaně 
typu Poezie pro cestující. Právě rozdíl mezi úspěchem této akce v zahraničí a jejím celkem 
žalostným vyšuměním u nás patrně sděluje něco významného i o českých vnímatelích. Zjištění, 
která autorka v Závěrečném slově uvádí, znějí poněkud banálně: že "pojem současné české poezie 
není vůbec limitován věkem, ale vervou, s jakou se ji její aktéři věnují", to platí patrně po celá 
staletí a po celé Zemi.
Teprve v prostředku svého závěru autorka vyslovuje jistou hypotézu: zda existují nějaké typicky 
současné formy a obsahy české poezie. A dva takové fenomény autorka zjistila a doložila. Bohužel 
je toto zjištění v celé DP obklopeno dlouhou řadou celkem samozřejmých a nijak objevných nebo 
závažných tvrzení. 
Uchazečka by u obhajoby měla předvést, že za sběrem a prezentací dokladů o místech výskytu 
poezie nachází i souvislosti mezi poezií a vnímateli, jak si uložila v titulu práce a v úvodu.
Doporučuji práci k obhajobě, ale navrhuji hodnotit ji jako dobrou, pokud se uchazečce podaří aspoň 
dodatečně předvést systematičtější uchopení problematiky.

V Praze dne 3.8. 2011
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