
Posudek diplomové práce Hany Bednářové
Hypertext jako lingvistický pojem

Téma, které si kol. Bednářová zvolila, je nepochybně tématem nosným a kolegyně měla o jeho 
zpracování zájem – projevil se už v bakalářské práci (Vymezení textu v české lingvistice), v níž se 
okrajově věnovala i tématu hypertextu. V diplomové práci ovšem zůstalo leccos o hypertextu   
nedovysloveno, resp. jen implicitně naznačeno. Souvisí to nepochybně s rozsahem celku: vlastní text 
(bez úvodních partií a seznamu literatury) včetně poznámek pod čarou čítá něco málo přes 54 stran 
textu – a v něm je ještě ne malá část zabírána rozsáhlými citáty (srov. např. s. 32 nebo 33) a 
bibliografickými údaji často umisťovanými v poznámkách pod čarou.

Práce s odkazy a bibliografickými údaji je značně nestandardní (nechci-li použít jiného 
adjektiva). K bibliografickým údajům se někdy v textu odkazuje číselnými indexy a plné bibliografické 
údaje (totožné s bibliografickými údaji v seznamu literatury) se uvádějí v poznámkách pod čarou, 
jindy se v textu odkazuje jménem autora/autorů a rokem vydání, na s. 40 v poznámce pod čarou a 
pak na s. 49 v seznamu literatury se dvakrát uvádí rok vydání  – zřejmě v důsledku kontaminace dvou 
bibliografických úzů, ne vždycky bývají uvedeni (s. 48) editoři. Některé tituly, k nimž se v textu 
odkazuje jménem a rokem vydání (např. s. 12 Kobíková, s. 42 Granovetter), v seznamu literatury 
uvedeny nejsou, ke Głowińskému se na s. 19 odkazuje datací 1986, v seznamu literatury je datace 
2000 (ujasněno je na s. 21), v seznamu literatury je uvedeno Kotrla a Slamina namísto Slanina, 
chybně je uveden název práce J. Kristevy (má být Sēmeiōtikē : recherches pour une sémanalyse, 
nikoliv tak, jak je uvedeno na s. 51), editoři Skaličkova souborného díla (s. 6) jsou čtyři, nikoliv pouze 
Čermák, F. S tím souvisí nepřesnosti další: článek Promluva jako lingvistický pojem nenapsal Jiří 
Skalička (s. 6), článek Igora Němce se nejmenuje K problému slovníkové definice v Naší řeči - jak užitá 
kurzíva naznačuje (s. 8). Přesnost reprodukce „cizího“ jsem s výjimkou jednoho případu (s. 14), kdy 
jsem nerozuměla, neověřovala. V tomto případě je reprodukce nepřesná - Höflerová píše o závislosti 
kompozice současných elektronických hypertextů mj. „na ekonomických skutečnostech, jež 
fungování textu provázejí“. V diplomové práci je reprodukováno jako na ekonomických zkušenostech, 
které fungování textu provázejí. Jen na okraj ještě poznámku: v práci se reprodukuje (v něčem téměř 
„přesně“, viz výše) nejen „cizí“, ale i „vlastní“ (na s. 6 se v textu píše: Název diplomové práce je poctou 
Jiřímu Skaličkovi, jehož článek Promluva jako lingvistický pojem vyšel v roce 1937 na stránkách 
časopisu Slovo a slovesnost (zde odkaz na poznámku pod čarou). V poznámce pod čarou je pak 
uveden bibliografický údaj edice 2004 (pouze s jedním editorem, viz výše) a k tomu informace: Stať 
vyšla poprvé v roce 1937 v časopise Slovo a slovesnost. Minimálně tyto problémy by byly mohly být 
hravě odstraněny, pokud by vedoucí práce viděla více než jen nedoformulovaný zlomek náčrtu jedné 
části práce (a to v létě 2014).

Diplomová práce chtěla (viz s. 6) naznačit „potenciál, který má zkoumání hypertextu pro 
současnou lingvistiku (s přesahy k literární vědě)“.  Obávám se, že tomuto cíli se práce přiblížila jen 
v jisté míře (a jen v něčem): převažuje v ní totiž více nebo méně stručný popis / stručná reprodukce 
cizích názorů na různé oblasti, s nimiž je pojem hypertextu spjat (nebudu je zde jmenovat, to jistě 
učiní diplomantka při představování své práce) – a vyvození onoho „potenciálu“ zkoumání hypertextu 
pro současnou lingvistiku je ve velké míře ponecháno na čtenáři. Čtenář si tak klade řadu otázek, 
které v práci explicitně zodpovězeny nejsou, jen např.:

- Proč je popsáno jen slovníkové vymezení hypertextu – a proč jsou nechány stranou
pojmy/termíny další, jejich vztahy (např. cesta – elektronický link, lexie – blok slov nebo 
symbolů atd.), popř. i jejich užívání;

- jak jsou v diplomové práci zúročeny ony „související pojmy“, tj. kde se s nimi v diplomové 
práci pracuje, jak se podílejí na ujasnění potenciálu zkoumání hypertextu pro současnou 
lingvistiku (abych pochopila, jak hypertext kontextualizuje text pomocí odkazů, jež slouží jako 
prostředky mapování inter a intratextuality, musí se mi dostat reprodukce toho, jak Homoláč 
rozlišuje pretext, architext atd.);

- proč jsou v práci podány jen obecné informace o (existujících) hypertextech (tj. píše se, že 
existují, a jsou uvedeny jejich tituly), proč není provedena jejich analýza (nebo analýza 



alespoň jednoho z nich – nabízí se např. onen „mezník“, multimediální román Markéty 
Baňkové) a proč není – třeba na základě této analýzy – problematika hypertextu uvedena (viz 
zadání práce) do vztahu s problémy významu a porozumění;

- jak se v práci konkrétně (to bych podtrhla) zhodnocuje podaný popis teorie komplexních sítí.

Vedle těchto a jiných otázek obecnější povahy by si žádaly vyjasnění i otázky dílčí, např. co to je
přirozený elektronický hypertext (s. 45), kvalitativní historie literatury (s. 44), skupina literatury (s. 21), 
některé informace (např. o citátu na s. 20) by si zasloužily doplnění (minimálně odkazem), v kapitolce 
o vztahu autora a čtenáře by bylo na místě postihnout specifiku čtení hypertextu aj.

Jistá „nedokončenost“ práce se projevuje také v oblasti stylizace: vedle zjevných (doufám) 
opomenutí (např. na s. 13 Na vliv zobrazovací zařízení na organizaci textu poukazuje Crystal:..., na s. 
40 Grafem se rozumí míněn soubor bodů (uzlů) pospojovaných čarami (hranami), které mohou být ...) 
se v textu objevují formulace, jež snad obrážejí dynamiku současné „mladé“ češtiny, nejsem si ale 
jista, zda jsou na místě v odborném textu (např. s. 13 ... jako počítač míní autorka jakékoli 
elektronické zařízení..., s. 31 DJská práce), zvlášť pokud brání porozumění, resp. fungují jako bariéry 
porozumění (např. s. 44 ... hranami (jako hrany?) pak byly označeny citační vztahy a jejich síla, s. 11 ... 
že encyklopedickým zpracováním autorky míní provázanost uzlů (zde jednotlivých textů) pomocí 
odkazů a lineární charakter je pro ně povahou obsahu jednotlivých uzlů nebo ... uvádějí simultánnost 
vnímání oproti striktní hierarchizaci složek, kdy autorem nabídnutou hierarchizaci textu dotváří 
recipient dle vlastních priorit. Autorka čtenáři neusnadňuje situaci čtení ani tím, že leccos ponechává 
nevysloveno: např. v úplném závěru, kde bychom předpokládali jistou syntézu, se píše (s. 47): Ať už 
chápeme hypertext jakkoliv, při posuzování vztahů mezi jednotlivými texty je vhodné aplikovat teorii 
sítí, přičemž tato teorie nemusí být jen nástrojem, který pomáhá popisovat nebo testovat staré 
hypotézy, ale je také možné použít ho k hledání hypotéz nových, nebo dokonce k explanaci různých 
komplexních jevů. Čtenář (alespoň ten, který má posoudit schopnost autora zpracovat vybrané téma 
jako odborný text) by zde očekával přinejmenším shrnutí toho, jak různě tedy lze hypertext chápat a 
o co se různá chápání opírají, čím se liší (když už ne např. vysvětlení toho, jaké komplexní jevy má 
autorka na mysli).

Závěr: H. Bednářová ve své diplomové práci předkládá popis / reprodukci názorů na hypertext a na 
okruhy, které s tímto pojmem souvisí, ne vždy s patřičným nadhledem a ve vzájemné (explicitně 
vyjádřené) propojenosti. Občasné bystré poznámky k popisovaným /reprodukovaným pracím (např. 
s. 14, 18, 26) naznačují, že autorka zdaleka nevyužila svůj odborný potenciál a nezúročila všechno to, 
co si o „cizím“ myslí, resp. co o tématu své diplomové práce ví. Nezúročila bohužel ani průpravu 
v psaní odborných textů, které se jí v rámci bohemistického studia dostalo. Práci v této podobě 
nemohu doporučit k obhajobě.

Alena Macurová
9.9.2014
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