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     Vendula Hoření si pro svou diplomovou práci zvolila zajímavé, avšak náročné a 
široké téma. Téma, tak jak je formulováno, vybízí k empirickému, terénnímu
zkoumání, popř. k analýze pramenů (literární časopisy, internetové portály, programy 
autorských čtení apod.). Dle mého názoru i samotné mapování oblasti je v případě 
tohoto tématu legitimní a přínosné. 
    Ze současné české poezie a jejího vnímatele bylo třeba vybrat oblasti zájmu, ty 
prozkoumat a systematicky o nich referovat. Vendula se pro účely práce zabývá  
odděleně poezií tištěnou a poezií recitovanou a zpívanou, u každého oddílu uvádí, ve 
snaze „nalézt typické formy a obsahy současné české poezie“ (jak to sama ve své 
práci formuluje) několik možností, prostřednictvím kterých se vnímatel se současnou 
českou poezií setkává. U tištěné poezie (s. 7 – 19 diplomové práce) jsou to literární 
ceny, literární časopisy, internetové portály, antologie a projekt Poezie pro cestující, 
v rámci recitované a zpívané poezie (s. 34 – 79 diplomové práce) Vendula referuje o 
poetických večerech a festivalech, tzv. slam poetry, improvizované poezii, Open mic, 
tzv. fyzickém básnictví a rozhlase. Součástí práce jsou rovněž dva rozhovory se 
současnými českými básníky.
     Jako vedoucí práce, který byl přítomen její genezi, musím přiznat, že Vendula 
odvedla velké množství empirické práce v terénu s nebývalým zaujetím pro věc. Je 
pravdou, že místy mohla Vendula více syntetizovat, jednotlivá místa setkávání poezie 
a jejího vnímatele propojovat, z rozhovorů s básníky více vytěžit.             
     Pro účely obhajoby doporučuji Vendule zopakovat podstatná zjištění o současné 
české poezii a jejím vnímateli a uvést je v širším společenském, kulturním a 
literárním kontextu.   
     Práci Venduly Hoření hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 
Přeji Vendule mnoho úspěchů v dalším odborném i osobním růstu.

V Praze dne 30. srpna 2011                                        PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.                






