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V případěvedení bakalářské práce Liany Kršňákové se jednu z těch problematičtějších           

spoluprací, se kterou jsem měl zatím možnost se setkat. O tom ostatněsvědčí i skutečnost, že mi                 

nebylo umožněno ani nahlédnout do finální verze práce, která tedy byla v této podoběodevzdána              

bez mého vědomí. K práci se pak těžko mohu stavět jinak než kriticky, zvláštěpak s vědomím toho,                

že se autorka v mnoha případech neřídila mými radami, týkajících se zejména struktury textu,             

práce se zdroji a také plynutí naší spolupráce. 

Obecněřečeno, autorka nezvládá příliš dobře akademické psaní po obsahové i formální stránce,             

byťmusím upozornit na to, že v průběhu psaní bakalářské práce se její dovednosti v tomto ohledu               

pozorovatelně zlepšovali.  

Autorka by také měla zapracovat na své schopnosti samostatněvyhledávat relevantní           

zdroje k dané tématice, vážit jejich hodnotu a přistupovat k nim kriticky. Naprostá většina zdrojů,             

které autorka používá, jí byla naservírována na stříbrném podnose a autorčino tápání v             

samostatném vyhledávání dalších se mi jevilo jako jeden z největších problémůcelé spolupráce.            

Přitom právěschopnost zorientovat se v dostupné literatuře (přičemž dostupná je dnes doslova            

jakákoliv literatura) by měla patřit do základní výbavy, kterou by si bakalářský studující měl odnést               

z FHS. Nejsem si jistý, zda k tomu v případěLiany Kršňákové skutečnědošlo. Skončí-li hledání              

zdrojůzadáním do Googlu a zde stažením prvních několika volnědostupných textů, u kterých to je                

možné, nikoliv alespoňpokusem o databázovou rešerši, neřku-li snad návštěvu knihovny, obávám            

se, že studium humanitních oborů pak poněkud ztratí svůj raison d'être.  

Co se využívání zdrojůtýče, udivuje mne, že i přes několikeré opravy a upozornění se               

v textu objevuje i alarmující množství formálních chyb, kdy autorka například necituje s přesností            

na stránku, tam kde cituje, případněnepovažuje za nutné odcitovat téměřdoslovné překlady             

textůanglických, v seznamu literatury uvádí řadu podivných zdrojů, které v textu necituje (Glass),            

uvádí nekompletní citace (Flint), uvádí druhotné citace z knih, které jsou běžnědostupné (Asma)             

atd. Slušelo by se také pro přehlednost oddělit seznam literatury od internetových zdrojů.  

Také autorčina ochota pouštět se do jakýchkoliv samostatných interpretací se prakticky           

blíží nule, jak je patrné zejména v závěru práce, ovšem i jinde. Je možné, že se jedná z autorčiny                 

strany o opatrnost, ovšem právě na interpretaci, zejména pak interpretaci rozhovorů a            



internetových diskuzí, měla práce původněstát. Na řaděmíst pak autorka zřejměi vlivem              

stylistické neobratnosti nechává čtenáře tápat, zda se jedná o názor autorčin, či některého             

z respondentů, případnědoplňuje text vlastními, často emotivními komentáři aniž by měla tato            

svá tvrzení jakkoliv potvrzena.  

Na závěr musím tedy konstatovat, že výsledná forma práce pro měbyla spíše zklamáním a               

že i přes četné změny pořadí částí textu a jeho vypouštění je práce nesouvislá a je na ní znát                   

skutečnost, že je sešitá horkou jehlou. Přesto se však domnívám, že se autorka při jejím psaní                

alespoňněco naučila a že práce, kterou na své absolventské tezi odvedla, dostačuje k tomu, aby               

byla doporučena k obhajobě, byťse známkou dobře. Doporučuji však také, aby autorka opravila             

v textu všechny formální chyby a pokud to je možné, nahrála ji znovu. Práce jsou dostupné               

navenek a formálněšpatněodvedená práce nedělá dobrou reklamu nejen autorce, ale také celé              

fakultě.  
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