
 
 
 
Posudek vedoucího bakalářské práce Tomáše Gonsorčíka 

Symbolická moc v prostředí internetu – weblogy: 
případová studie 
 
Příběh bakalářské práce kolegy Gonsorčíka, je příběhem naší fakulty. Nechci obhajovat 
teoretická východiska Gonsorčíkovy bakalářské práce. Od toho je tady on. Chci Vám, stručně, 
povědět její příběh. Tomáš Gonsorčík je (či byl) tři roky součástí mého tutorialu, mého 
diplomního semináře a mých kursů o smyslu rozhovoru a úskalí jeho přepisu. Nikdy jsem, ani 
on, ani já, nepochybovali o tom, že se jeho bakalářská práce bude odehrávat ve formátu Oral 
history, který učím. Téma jsem vybírali společně: domluvili jsme se, že udělá několik (řádově 
pět) rozhovorů s hvězdami tzv. weblogů a pak je v závěrečné kapitole vyhodnotí, bude je 
analyzovat, bude hledat teoretická východiska z nabraného materiálu. Byl jsem proto poněkud 
udiven, když místo domluveného typu bakalářské práce se na formát Oral history vykašlal, 
protože pochopil jeho meze. Po přečtení jeho bakalářské práce můj údiv vystřídalo hluboké 
uspokojení nad hotovým a samostatným člověkem, který dnes sedí vedle mne.. 
V úvodu své skromné supliky jsem zmiňoval tzv. příběh naší fakulty. Měj jsem na mysli fakt, 
že určité (ne malé) procento studentů UK FHS si stěžuje na náročnost studia, na nutnost hrát 
(pouze) vždy sám za sebe, na nepřítomnost studijních kruhů, tříd, na opuštěnost a neexistenci 
kolegiálních přátel-studentů. Když jsem před třemi lety poprvé Tomáše spatřil, hluboký 
dojem ve mne nezanechal. Byl si přejistý sám sebou, byl již tehdy šéfem prestižního 
profesionálního weblogu, domníval se, že ví, co chce. Jako jeho tutor jsem sledoval jeho 
pomalý, ale jistý propad do kategorie CŽV, který omlouval tím, že je zahlcen prací na 
profesionálním časopise atd. Nikdy ovšem nepatřil mezi ty, kteří si stěžují. Byl si plně vědom, 
že jeho osud na naší fakultě je závislý pouze na něm. Po několika stručných a věcných 
tutorských debatách pochopil, že inteligentní člověk z rozehrané bitvy neodchází. Zbavil se 
všech svých mimoškolních zátěží a plně se soustředil na studium. Výsledek je pro mne 
ohromující v tom nejlepším slova smyslu. Chci říct: nejen pochopil meze formátu Oral history 
(a zbavil se ho), ale zároveň se dopustil skvělého výkonu a vytvořil bakalářskou práci, s níž 
by, soudím, bez problémů obstál i před magisterskou komisí. Kolega Gonsorčík patří k lidsky 
nadstandardně odolným jedincům, k takovým, kteří za tři roky na této škole pochopili, že 
skutečný život je pouze to, co drží ve svých vlastních rukách. Vzhledem k souběhu jeho 
osobních a školních peripetií a také proto, že se tento souběh naučil harmonizovat (a 
samozřejmě pro nadstandardní kvalitu jeho bakalářské práce), navrhuji maximum, tedy 50 
kreditů. Věřte mi, že tak činím s dobrým rozmyslem a s absolutní jistotou, že si tyto body 
(především za to, že mne popřel) zaslouží. 
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