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I. Formulace cílů práce, metodologie  
(adekvátnost formulace cílů, vymezení tématu odpovídající rozsahu BP, adekvátnost zvolené 

metodologie) 

 

Tématem bakalářské práce je esejistická tvorba Václava Cílka.  

 

V Úvodu je vymezeno téma a metodologický postup, autorka zde také definuje obsah teoretické části  

a shrnuje náplň části praktické.  

„Následuje analytická část, jejímž cílem je motivicko-tematický, jazykový, stylistický a žánrový 

rozbor.“ (s. 1) Rozbor samotný není cílem, ale metodologickým postupem, kterým se dobereme cíle. 

Ten v Úvodu není vymezen. Cíle bakalářské práce jsou telegraficky shrnuty v anotaci, ale zcela chybí 

v Úvodu, kde by být měly.  

Cíle nalezneme až v Závěru: „Hlavním cílem této práce bylo vymezení základních tendencí                 

a charakteristik Cílkovy tvorby.“ s. 48; „Dalším cílem práce bylo určit nejčastěji užívané stylistické     

a jazykové figury, (...)“ s. 49; „Posledním z cílů bylo vytyčit žánrové hranice Cílkových esejů.“ s. 50. 

 

Zvolená metodologie (analýza vybraných textů) je – vzhledem k povaze pramenů – adekvátní. 

Výsledky analýzy jsou následně shrnuty a interpretovány v Závěru.  
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II. Naplnění stanovených cílů  
(odpovídající zpracování a interpretace výsledků, závěry práce, diskuse práce /porovnání výsledků 

práce s výsledky dosavadních bádání k tématu/, autorský přínos práce)  

 

 

V první části práce (Esej jako literární útvar) autorka vhodně představuje problematiku esejistiky, 

seznamuje s jejími dějinami ve světovém i domácím kontextu. Z textu je patrné, že autorka je schopná 

kritického čtení pramenů i literatury a získané poznatky dokáže vhodně aplikovat v textu. Dále se 

věnuje žánrové problematice eseje, představuje život a tvorbu Václava Cílka, s větším důrazem na 

jeho esejistickou tvorbu a překladatelskou činnost.  

V praktické části analyzuje čtyři knihy V. Cílka. Tato část je logicky a přehledně členěna dle schématu, 

které se opakuje u každého zkoumaného titulu (topoi, jazyk a syntax, jazykové a stylistické prostředky, 

komunikace se čtenářem, žánrové hranice). Interpretace je zakomponována do jednotlivých kapitol, 

byť by bylo vhodnější věnovat jí samostatnou závěrečnou pasáž.  

 

 

                                                 
* legenda k bodovému hodnocení: 4 = zcela adekvátně zpracováno; 3 = poměrně vhodně zpracováno; 2 = 

dostatečně zpracováno; 1 = pouze částečně splněno; 0 = neadekvátně zpracováno 
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III. Obsahové zpracování, přístup k řešení, řešení dílčích problémů  
(struktura a koheznost práce, vhled do problematiky, využití relevantních odborných zdrojů, adekvátní 

pojmový aparát, praktická aplikace teoretického rámce, samostatnost zpracování) 

 

Míra expresivity zvolených výrazů místy narušuje jinak věcný projev textu. V některých případech 

dochází autorka k poněkud zjednodušeným závěrům, viz úderné prohlášení plné naruby obrácených 

frází dob minulých: „Díky změně režimu a společenskému uvolnění již nemusí česká literatura nikomu 

a ničemu sloužit, byla zničena manipulace literatury státními orgány. Úřední cenzura byla zrušena, tři 

proudy moderní literatury se spojily (...)“ s. 12. 

 

U definice intertextuality se opírá o výklad J. Homoláče (viz s. 15), nabízí se proto otázka, proč 

nevyužila (alespoň pro srovnání) i výklad G. Genetta, nestora transtextuality? 

 

V závěru práce autorka zmiňuje rozbor topoi, který ale v praktické části sestává spíše ze soupisu hesel.  

 

Jedním z cílů bylo vymezení žánrových hranic esejů V. Cílka. Je otázkou, zda je tento cíl přínosný, či 

nikoli. Autorka analyzuje a následně interpretuje zvolené texty. Analýza sestává z poměrně 

podrobného rozboru figur a tropů, rovněž z rozboru lexikálního a syntaktického. Ale v kapitole 

věnované právě žánrovým hranicím, dochází k mnohdy vágním zjištěním (viz s. 23 a 47) kdy 

opakovaně konstatuje, že žánrové hranice není možné přesně definovat. Vhodnější, než srovnávat 

texty jednoho spisovatele, by (dle mého) bylo porovnat jeho tvorbu jako celek s tvorbou jiného autora. 

Popřípadě tento cíl vyloučit.  

 

V bakalářské práci se objevuje několik sporných tvrzení, viz Otázky doporučené k rozpravě při 

obhajobě. 
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IV. Formální náležitosti práce a její úprava  
(jazyková a stylistická úroveň, grafická úprava, dodržení příslušných citačních norem)  

 

 

Po jazykové a stylistické stránce se jedná o nadprůměrnou práci. Vyjadřovací schopnosti autorky 

vhodně doplňují téma práce, píše „esejisticky o eseji“. Text práce je přehledně členěný a logicky 

uspořádaný.  Rovněž zvolený způsob uvádění bibliografických údajů je aplikován a dodržován 

v celém textu práce.  

 

Přesto si i zde neodpustím několik výtek.  

Objevuje se nesprávné umístění (záměna) spojovníku a pomlčky. 

V několika případech nejsou u přímých citací dodrženy formální náležitosti (chybí uvozovky, kurzíva, 

nebo odkaz na zdroj a stranu v pozn. pod čarou, viz s. 9, není pak jasné, jedná-li se o parafrázi, nebo    

o citaci přímou, viz s. 8 poslední řádek). V případě vyjmenovávání publikovaných knih v textu bych 

zvážila doplnění plných bibliografických údajů do pozn. pod čarou (viz s. 11). Některé citované knihy 

nejsou v textu vymezeny kurzívou (viz s. 23). Je-li zvolena určitá grafická úprava textu, je třeba ji 

dodržet jednotnou v celé bakalářské práci.  

Negativně hodnotím nezarovnání textu do bloku (přisazení k levému okraji). Rovněž finální 

odsazování jednotlivých kapitol si měla autorka lépe pohlídat, aby nedošlo k výskytu „parchantů“ (viz 

sirotek na s. 14; dále vdova s. 31, 33, 44).  



Výrazný překlep (nedomnívám se, že se jedná o neznalost, protože v jiných případech je termínů užito 

správně) nalezneme na s. 31: „I v této knize je mluvčí/vypravěč totožný s vypravěčem.“ /autorem). 

Bod musím ale ubrat za závěrečné Resumé (s. 53), které nesplňuje předepsaný jednostránkový rozsah 

anglického textu. Dva krátké odstavce v angličtině rovněž obsahují řadu gramatických a lexikálních 

chyb (gendre approaches in the book/gendre analysis of the book; aktivity/activity; In the beginning/At 

the beginning; we used professional literature/specialised literature ...atd.) 
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V. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě  
 

 

Na straně 21 (mj.) uvádíte: „(...) přestože esej není narativ, pokusím se na text aplikovat naratologické 

kategorie.“  

Pokud na něj lze aplikovat naratologické kategorie, není to příznakem, že se jedná o narativ? 

Konkrétně v případě V. Cílka, který ve svých knihách často „vypráví“ příběhy prožité                           

i zprostředkované? Neměla jste na mysli spíše kategorii mimese, mimetičnosti? (Která rovněž není 

zcela nepřítomna.)  

 

Tvrdíte rovněž, že „mluvčí/vypravěč je totožný s autorem.“ 

Je, podle vás, pan V. Cílek skutečně totožný s autorem V. Cílkem, kterého vnímá čtenář textu? 

Zohledňujete odstup mezi reálným autorem a autorem modelovým?  

 

VI. Celkové hodnocení (doporučení/nedoporučení k obhajobě) 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě.  

 

 

VII. Návrh klasifikace (podle bodového ohodnocení) 

 

 

Doporučuji klasifikovat známkou velmi dobře.  

 

 

datum: 8. 8. 2017 

 

podpis: Zuzana Martínková 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Tabulka bodového hodnocení  

 

body klasifikace podmínka 

14 až 16 výborně žádná nulová položka 

11 až 13 velmi dobře žádná nulová položka 

5 až 10 dobře žádná nulová položka 

4 a méně nevyhověl min. 1 nulová položka  

 


