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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: Čeňková Jana 
Pracoviště: IKSŽ

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 ve všech jejich částech.

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 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1
2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 1
2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 2

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)
K meritu tématu se Jiří Linhart vypořádal se zásadními poetologickými pojmy (beletrie a reportáž), snad jen 
pokud použil Fryeovo rozlišení kritických modů, bylo by obohacující, kdyby se zamyslel nad hrdiny Oty Pavla 
ve smyslu jejich osudů, které jsou pravděpodobné a dokážeme je určitým způsobem nacházet v naší zkušenosti. 
Měl vcelku obtížný úkol, protože míra beletrizačních vypravěcích postupů je rozmanitá. Problémem u tak 
populárních děl ze sportovního prostředí je nízká kvantita kritické reflexe jeho děl a bohužel i jejich úroveń, 
která je povětšinou jen popisná (Hana Hrzalová atd.). Bere se za jakousi samozřejmost, že Ota Pavel tyto 
beletrizované reportáže a sportovní povídky napsal a že jsou dodnes velmi čtenářsky živé a neopakovatelné. 
Více se literární kritika zabývala jeho vzpomínkovými prózami (Smrt krásných srnců atd.). 

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 1
3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 1
3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 1



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.)

3.4 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) 
Jiří Linhart si libuje v archaickém výrazivu, ale musím uznat, že se snažil toto puzení, které se projevuje i 
v syntaxi, potlačit. Patří k těm autorům, kteří rádi parafrázují a dovedou s literárněvědnými pojmy pracovat, 
což třeba oceňuji u interpretace Pohádky o Raškovi. 
Příloha vhodně dokumentuje bakalářskou práci.

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 
stránky, původnost zpracování tématu apod.) 
Pavlova tvorba ze sportovního prostředí se neustále reeduje a třeba na FSV UK je stále vyhledávána budoucími 
sportovními žurnalisty. Snahy nějak ji interpretovat zůstaly někde v 80. letech minulého století (vyjímám 
Svozilovu monografii). Jiří Linhart se pokusil prokázat, jak se Pavlovy reportáže postupně proměňují a 
získávají beletrizační vyprávěcí postupy. Musím	říci,	že	tato	odvaha	má	sice	ve	stylizační	rovině	svoje	limity,	
kdy	diplomant	lpí	příliš	na	svých	tvrzeních,	ale	vcelku	se	jedná	o	práci,	která	vysoce	překračuje	svou	
invencí	a	etickým	nasazením	podobně	zpracovaná	témata.			

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT:
5.1 Která z Pavlových povídek Vám evokuje nasazení hrdiny, který by byl podoben mytickému pojetí 

héroje?
5.2

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!


