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Cíl práce, její účel a směřování 

Práce bere v potaz již poměrně rozsáhlé prozaické dílo Emila Hakla. Materiál je tedy vymezen 

monograficky, ale zároveň je – a vzhledem k žánru bakalářské práce jde o smysluplné rozhodnutí – 

tento celostný zřetel modifikován vytyčením jednoho stěžejního rysu Haklových próz. Tímto rysem je 

zjevná i skrytá dialogičnost, jež je analyzována skrze Bachtinův koncept různořečí, a v potaz je brán i 

jeho další, související koncept, a to karnevalovost v celém rozsahu tohoto konceptu, tedy od jeho 

užití tematického až po užití diskursivní. Práce tak má zřetelný cíl a směr a snaží se postihnout to, co 

je v omezeném rozsahu práce bakalářské vskutku postižitelné. 

Metodologie 

Bachtinovy studie se vyznačují svou otevřeností a nesystematičností ve smyslu rezignace na 

hierarchizovaně uspořádané pojmosloví. Není tedy překvapením, že se užití Bachtinových konceptů 

na Haklovy prózy ukazuje jako produktivní a že nasvěcuje jeho romány i povídky novou a koherentně 

fungující optikou. Díky zřetelnému teoretickému východisku pak práce nemusí pracovat s ustálenými 

monografickými postupy, vázanými na předpoklad sjednoceného celku autorského díla či lineárně 

vývojového řetězení. Práce může analyzovat různé zobecnitelné rysy a pohybovat se napříč celým 

dílem z hlediska toho, co se právě pro daný aspekt jeví jako relevantní. 

Práce s odbornou literaturou 

Bachtinovská východiska na sebe váží celé spektrum odborné literatury; z ní autor volí především 

antropologicky orientovaná díla a díla z oblasti kulturní historie. Práce se samotným bachtinovským 

korpusem je přesná a nepřizpůsobuje si Bachtinovo pojetí účelově pro potřeby své práce. Odborné 

literatury věnované Haklovi je – s výjimkou recenzí – minimum; o to víc je třeba ocenit schopnost 

samostatného a koherentního uchopení Haklova díla v celém textu. 

Styl a prezentace 

Petr Vaněk volí esejistický styl, který nicméně zvládá funkčně držet v rovině přesných pojmenování a 

podložených argumentací. Práce ani nezbanálňuje zkoumané jevy popularizujícím slovníkem, ale ani 

je nehalí do pojmově přetíženého jazyka, který by čtenáře zahlcoval a zmáhal. Práce prokazuje 

myšlenkovou, ale i stylovou zralost a řemeslné provedení (v pozitivním slova smyslu), které 

překračuje běžnou úroveň bakalářských prací. 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

Díky funkčně zvolené optice otevírání Haklova díla skrze bachtinovskou perspektivu působí práce 

koherentním dojmem. Navržené teze jsou navzájem kompatibilní a práce zkoumanou problematiku 

rozvíjí, aniž by vyčerpávala nejnosnější teze a nápady v úvodu. Sevřenost a uvážlivé dávkování 

nosných nápadů, stejně jako zkušený a produktivní pohyb Haklovým dílem, které je nejen přečteno, 

ale i promyšleno, jsou dalšími pozitivními rysy. I tím je i zacílenost, schopnost udržet stanovené 



bachtinovské východisko po celý tok textu, aniž by práce odbíhala k nápadům generovaným ze zcela 

jiných východisek. 

Celkové hodnocení 

Na základě výše uvedeného doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji její hodnocení 

známkou výborně. 
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