
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Hany Bednářové 

„Hypertext jako lingvistický pojem“ 

 

Diplomová práce Bc. Hany Bednářové je věnována velmi zajímavé a důležité, avšak 

také obtížně uchopitelné a takřka „bezbřehé“ problematice. Autorka si stanovila ambiciózní 

cíl: popsat, jak je v české lingvistice (na pozadí mezinárodního odborného kontextu) 

vymezován pojem-termín hypertext, které charakteristiky jsou s ním spojovány a v jakých 

variantách se v různých oblastech komunikace hypertexty objevují. Byl to úkol jistě nelehký, 

neboť hypertext je pojem velmi obecný a nejednotně chápaný a na druhé straně dosavadní 

česká literatura k tématu skýtá jen značně dílčí a neucelený vhled do otázek s ním spjatých. 

Současně si však autorka ztížila řešení úkolu tím, že (zřejmě pod vlivem časové tísně) 

nepřistoupila k tématu s potřebnou systematičností. Na jedné straně je práce věnovaná tak 

rozsáhlé problematice nápadně krátká (vlastní text včetně úvodu a závěru má 42 stran), na 

druhé straně je do výkladu vložena řada exkurzů, které s hlavním předmětem zájmu souvisejí 

jen volně, a celkové řazení složek práce se nejeví jako plně odůvodněné (návaznost mezi 

kapitolami není v některých případech příliš zřejmá). 

Kapitola věnovaná pojetí hypertextu v české odborné literatuře sleduje utváření názorů 

na povahu nadtextových komunikačních celků, a především popisuje několik pokusů o 

vymezení samotného pojmu hypertext. Není však zřejmé, proč byly pro rozbor zvoleny tři 

kratší práce a proč zůstaly stranou např. práce Hany Marešové (opomenuty byly třeba 

příspěvky z tematického čísla časopisu Čeština doma a ve světě z roku 2006). Následující 

krátká kapitola o zahraničních příručkách představuje spíše jen sondu do náhodně zvolených 

syntetických prací, i když pojetí reprezentované německou gramatikou z nakladatelství Duden 

myslím přináší inspirativní a dále využitelný pohled (rozlišení monosekvenčních, 

vícesekvenčních a nesekvenčních textů podle toho, zda text umožňuje či předpokládá jiné než 

lineární čtení). 

Další krátký oddíl se už přímo věnuje pojmu-termínu hypertext; otázka, zda lze 

považovat hypertext za nejvyšší jazykovou rovinu, k níž úvahy směřují, je však dost speciální 

a měla by asi být řešena až po důkladném popisu jeho charakteristik. Problematický je už 

status textové roviny jazyka. Samozřejmě tady záleží na tom, jak široce jazyk pojímáme; text, 

a tím spíše hypertext, jsou myslím především komunikačními útvary. 

Následující výklady kupodivu nepokračují ve snaze popsat rysy hypertextu, ale 

zaměřují se na „související pojmy“. Poměrně rozsáhlá pasáž probírá intertextovost, 

architextovost a další příbuzné koncepty. Jde o problematiku nesporně závažnou, jež však už 



byla mnohokrát analyzována a současně hlavní téma práce překračuje. Podaný výklad přitom 

především shrnuje názory Jany Hoffmannové, Jiřího Homoláče či Michała Głowińského, na 

něhož Homoláč navazuje; stranou však už zůstává východisková teorie Gérarda Genetta, již 

zmínění autoři komentují a modifikují. Vztah, byť nepřímý, má k hlavnímu tématu práce 

Genettův (zcela odlišně a specificky vymezovaný) termín hypertext, ten je však jen okrajově 

zmíněn v poznámce pod čarou. 

Další kapitola práce se zabývá autorem a čtenářem, ovšem nejen v souvislosti 

s hypertextem (načrtnuta je např. Barthesova koncepce smrti autora). Následuje ještě výklad o 

vývoji elektronického hypertextu, o hypertextovosti v současné kultuře (uvádí se řada 

příkladů z různých oblastí kultury, většina z nich ale už byla probírána v dosavadní literatuře) 

a konečně o teorii komplexních sítí. 

Je třeba říci, že v práci lze určitou koncepci hypertextu, která si zaslouží pozornost, 

vystopovat, její formulace je však často zastiňována výklady, jež se rozbíhají do různých 

směrů. Především jde o rozlišení uzavřeného a otevřeného hypertextu (s. 37 aj.). 

Formální úprava práce je bohužel též poznamenána časovým tlakem. V seznamu 

literatury nenajdeme některé práce, jež jsou citovány v textu (např. Kobíková 2003). Seznam 

literatury by byl přehlednější, kdyby byly odděleny prameny a odborné práce. Spěch také 

patrně způsobil, že v dedikační formulaci bylo místo Vladimíra Skaličky uvedeno jméno 

literárního vědce Jiřího Skaličky (s. 6).  

Diplomová práce Bc. Hany Bednářové má velmi zajímavé a důležité téma. Autorka se 

ve sledované problematice nepochybně orientuje, svůj odborný potenciál však nevyužila tak, 

jak by bylo potřebné; práce je negativně poznamenána evidentním spěchem při přípravě. 

Spěch se projevil v rozsahu práce, v její kompozici, v nedotaženosti mnohých pasáží i 

v přehlédnutích formální povahy. Téma, které mělo být soustavně představeno, je tak spíše 

jen naznačeno a výklad o něm je často neproporčně zastiňován poznámkami, které se týkají 

otázek, jež s ním souvisejí jen volněji. Předložená verze práce tak požadavky kladené na 

diplomové práce nesplňuje a nemohu ji bohužel doporučit k obhajobě. 
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