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Slovní hodnocení práce 

I když se to na první pohled nezdá, diplomová práce Čeňka Pýchy je de facto příkladem práce 
výzkumné, byť vně klasického výzkumu sociálních věd a blíže prostoru filosofickému. Proto 
je její členění přes explikaci pojmů, vymezení kontextů a de facto případové studie formám 
blízké klasickému výzkum, avšak nejde jej takto plně posuzovat – to je třeba mít stále na 
vědomí. V teoretické části, kde Pýcha vymezuje přístup archeologie médií, neshledávám nijak 
zásadní problémy, byť jsou to vymezení stručná. 
 
Zmiňovaná stručnost (a místy až nepřiměřeně esejistický styl) části praktické ovšem již 
vyvolává námitky. Primárně se jedná o případové studie, která však mají zcela jiné 
zpracovaní. První, věnovaná hře Československo 1938-1989 je spíše osobní reflexí, která 
předkládá tvrzení bez argumentu, často navíc spojená se sebeznejisťovací pozicí: „Hráč tedy 
zpovídá pamětníka ztvárněného hercem v současnosti, jež je posunuta o cca deset let. Z 
jistého pohledu jde v podstatě kosmetickou a logickou úpravu, na druhou stranu pro cílové 
publikum – školní mládež je časový posun deseti let dosti značný. (str. 37) Nebo například 
„Zdá se mi, že i odhalení této pozice může mít svůj vzdělávací efekt.“) Byť je díky 
předchozím částem jasné, jak zhruba dochází diplomant ke svým závěrům, tak celá tato část 
působí jako předběžné poznámky k výzkumu, nikoli jako výzkum samotný. 
 
Oproti tomu druhá část nazvaná Obraz minulosti v digitálních médiích a zvláště pak část 
Pinterest a Social Curation působí mnohem lépe. Nicméně i zde bych čekal více informací o 
celkovém průběhu výzkumu. A i když se lze s některými místy intuitivně ztotožnit, dávám za 
pravdu autorovým slovům, že „nabízené případové studie snad naznačují směr, jak by takový 
výzkum mohl vypadat.“ Bohužel ale jen naznačují a nikoli vyšlapávají cestu. 
 
Pokud jde o formální stránku, tak celek práce i rozsah působí velmi roztěkaně a často 
formulačně nepřesně: 
 
„Herci se podle scénáře snaží být autentičtí, nemluví strojeně, setkáváme se s pře řeky a 
familiárními výrazy.“ (str. 37) 
 
„Tato situace v simulaci také nastává, ale jen v jednom případě a rozhodně ne na všech 
místech, kde jsou historické dokumenty použity.“ (str. 38) 
 
„S autory významného článku entangled memory Hoskins sdílí nejen náboj manifestu v textu, 
ale i některé metafory.“ (str.19) – studie se jmenuje jinak, tady zůstal název explikovaného 
pojmu. 
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Celkový rozsah je poblíž minimální hranice počtu znaků (cca 134.000 znaků). Práce působí 
dojmem, že ji autor chtěl mít hlavně za sebou, pro což mohu mít pochopení, ale radost mi to 
nedělá. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou velmi dobře. 
 
 
 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Hodnocení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

18 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce 17 bodů 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, 
využití inf. zdrojů 

18 bodů 0 – 20 bodů 

slohové zpracování 10 bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu 3 body  0 – 5 bodů 

CELKEM 66 bodů  

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

V Praze dne 3. 9. 2017  .................................................................  

Mgr. Josef Šlerka 


