
UNIVERZITA  KARLOVA V  PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

POZOR: V počítači vyplňujte pouze do šedivých políček!  

 

Typ posudku („kliknutím“ zakřížkujte platnou variantu)   

Posudek vedoucí/ho práce      Posudek oponenta/ky   

 

Autor/ka práce 

Příjmení a jméno: Linhart Jiří  

Název práce: Beletrizovaná reportážní tvorba Oty Pavla ze sportovního prostředí 

Autor/ka posudku 

     Příjmení a jméno: Hájek Roman 

Pracoviště: IKSŽ FSV UK 

 

1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce odpovídá tezím, snad jen část "zmapování kritických ohlasů" se bez bližšího objasnění drží jen dobových 

reflexí a nepřesahuje za 80. léta (což autor uvádí v tezích jako možnost). 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 4 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 2 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 3 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práci by jednoznačně prospělo propracování teoretických a metodologických východisek. V textu o 

beletrizované (někdy literární) reportáži bych minimálně očekával zásadní pasáž o charakteru tohoto žánru a 

kontextu jeho vývoje u nás a ve světě. Je totiž zjevné, že jednotlivé přístupy a míra "beletrizace" se liší (stačilo 

by srovnat práce Gabriela Márqueze se současnou školou polské literární reportáže); rozhodně ale neplatí, jak 

autor tvrdí na s. 5, že literární reportáž nutně fabuluje. Autor dále blíže nespecifikuje rozdíl mezi literaturou faktu 

a reportážní prózou, byť v úvodu s oběma pojmy pracuje. Úspornost při práci se zdroji se projevuje i tím, že pro 

interpretaci Pavlova života a díla vychází v zásadě z jediného zdroje (knihy Bohumila Svozila). 

Je-li jedním z cílů práce posouzení míry fikčnosti Pavlových děl, pak by teoretická část měla obsahovat definici 

toho, co autor vnímá jako "fikční prvek", a pojednání o tom, co vlastně fikčnost znamená (nabízí se např. 

publikace Co dělá fikci fikcí Dorrit Cohnové). Studium toho, jak vypadá naratologická analýza, by pak umožnilo 

na jedné straně jasně definovat, čeho si autor v textu všímá (a pak tento vzorec – či, jak autor nepříliš vhodně na 

s. 14 píše, mustr – důsledně aplikovat); na straně druhé povědomí o základních naratologických pojmech jako 

"fokalizace" by mu umožnila vyhnout se šroubovaným formulacím typu "popisovat děj svýma očima" či "přenést 

vypravěčství na postavu"). Konečně by se měl autor vyhnout dílčích chyb v pojmenování jednotlivých tropů 

(příklad uvedený na s. 33 není oxymorón ad.). 

Samotná analýza nepostrádá svou zajímavost a autor je schopen svá tvrzení vcelku spolehlivě podložit. Někdy 

nicméně není jasné, zda jde o jeho vlastní interpretace, či spíše interpretace převzaté (nejpatrněji asi u Pohádky o 



Raškovi, kde jsou výrazně uplatněny myšlenky B. Svozila). Autor si sám poněkud komplikuje situaci, když 

analyzuje celé soubory povídek, protože, jak sám přiznává, v některých případech jsou jednotlivé povídky velmi 

různorodé. Pro ilustraci proměny autorova stylu by možná bylo vhodnější zaměřit se podrobněji na jeden 

konkrétní případ z celé sbírky. Z hlediska dvou analyzovaných složek Pavlova díla je problematičtější jazyková 

analýza, neboť příslušné podkapitoly se velkou částí vůbec nevěnují otázce použitého jazyka. 

U mediálního obrazu není uveden klíč, podle kterého přiblížené recenze/kritiky vybíral. V této části navíc jako 

by autor zapomínal na to, že sám nabízí jistou interpretaci Pavlova díla, nikoli faktický popis věci; bylo by proto 

vhodné omezit tvrzení o tom, co je "správná" interpretace (samozřejmě, že ta jeho), a co nikoli, a přistupovat 

k hodnoceným textů s větší mírou respektu a pochopení pro kontext doby, v níž vznikaly. Zařazení podkapitoly o 

sportovní tematice v díle Oty Pavla (která je do značné míry převyprávěním konkrétní studie) na konec práce je 

neústrojné (navíc podkapitole chybí jakýkoli úvod a vysvětlení, proč je do textu zařazena) – tato pasáž by spíše 

měla být součástí teoretických východisek, případnou polemiku s ní pak mohl autor provést v diskusi. 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 3 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

2 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Strukturní problémy jsem již naznačil v předchozím komentáři. Pokud jde o citační normu, autor zřejmě 

zapomněl sjednotit styl citování a vedle převažujícího citování pod čarou na s. 5 používá reference ve formě 

závorek v textu. Právě u těchto citací Becha-Karlsena navíc chybí odkazy na konkrétní stranu, byť by asi v tomto 

případě byly vhodné. Ve stejné pasáže se objevují také některé definice (próza, beletrie ad.), u nichž chybí zdroj, 

byť působí, že nejsou z autorovy hlavy. 

Z hlediska pravopisu a překlepů odvedla v poděkování zmíněná "sličná budoucí zvěrolékařka Tereza Goetzová" 

vcelku kvalitní práci, byť nekteré drobnosti jí unikly. O něco problematičtější je stylistická rovina, kterou zřejmě 

nebyla kompetentní hodnotit. Způsob, jakým autor sám sebe promítá do textu práce, je legitimní, leč někdy 

poněkud iritující, zejména v pasážích, kde se snaží čtenáře přesvědčit o své erudici ("Samo sebou se rozumí, 

že...", "Jistě nemusím poukazovat na všechny jazykové prostředky..."). Nezřídka navíc tuto erudici není schopen 

prokázat a spoléhá zřejmě na to, že čtenáři budou stačit jeho pozoruhodné stylistické obraty. V případech, kdy se 

za těmito "stylistickými cvičeními" neskrývá žádné sdělení (namátkou s. 38: "O tomto Jungmannově mínění by 

bylo možné polemizovat a snad jej i vyvrátit… (…) Bylo by to možné, ale není…"), se však autor odhaluje a 

v konstrukci sama sebe jako poučeného autora se objevují nezanedbatelné trhliny. Konečně tento autorský 

přístup způsobuje to, že práce na mnoha místech vypadá spíše jako publicistický text (kritika či recenze). 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Jiří Linhart přistupuje ke sportovním reportážím Oty Pavla s úmyslem poukázat, jak se postupně odvracejí od 

čistě reportážního žánru a stále více se beletrizují. Pro toto tvrzení nachází poměrně spolehlivé důkazy, způsob, 

jakým interpretuje texty je na celkem vysoké úrovni. K dokonalosti nicméně práci chybí ještě řada kroků – lepší 

specifikace teoretických i metodologických východisek, větší cit pro strukturování textu, větší respekt ke 

zdrojům, s nimiž pracuje (a zároveň větší kritický odstup od nich), a v neposlední řadě schopnost formulovat své 

myšlenky skutečně precizně, nikoli jen "na efekt". Práci proto navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Jedním z vašich závěrů je konstatování, že Pavel se ve svých sportovních reportážích postupně odvrací od 

"novinářských zvyklostí". Jaké zvyklosti máte konkrétně na mysli? 

5.2 Máte pocit, že jsou tyto novinářské zvyklosti dobově podmíněné? Případně jak? 

 



 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


