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       Bakalářská práce Johany Pospíšilové srovnává  dva povídkové cykly, inspirované 

podhůřím, a vytvořené dvěma autory, kteří mají mnoho společného. Karel Václav 

Rais i Josef Šír se narodili v témže roce a oba byli učiteli. Absolvovali týž učitelský 

ústav, určitou dobu vyučovali v drsném, chudém kraji a ze svého působení vytěžili 

mj. i dva povídkové cykly, které tato práce srovnává.  

       Rais Horské kořeny, soubor tří povídek s centrálními postavami svébytných a  

tvrdohlavých horalů, kteří své okolí dovedou překvapít nenadálým činem, vydal roku 

1892, v době, kdy již působil na škole u Prahy a byl uznávaným autorem realistické 

tvůrčí metody. Šír, který Podkrkonoší nikdy neopustil,  začal psát až ve zralém věku a 

k Raisovi se hlásil jako ke svému literárnímu vzoru; jeho Horské prameny (1904) 

rovněž zobrazují postavy, které se ve svém životě musí v daný okamžik rozhodovat, 

avšak činí tak v různorodějším žánrovém spektru a autor k zobrazení regionu 

Pokrkonoší neváhá využít uměleckých prostředků příznačných pro nové literární 

směry – impresionismus  se mu nabízí pro četnou krajinomalbu, prvoplánově užívané 

symboly, které spíše odkazují k populární četbě (včetně příznačného aktuálního 

počasí v různých fázích děje), pak jednání postav podtrhují.    

       Johana Pospíšilová poctivě analyzovala obě sbírky, všímala si jejich výstavby,  

podstatných motivů a došla i k důležitému zobecnění – podařilo se jí klíč 

k interpretaci objevit. Ve své práci např. dokládá, že v prvém případě není důležitý 

popis krajiny, esence jejích vlastností je zde projikována do jednotlivých typů postav, 

zatímco v druhém souboru se střetává tradice krajinného popisu s jeho novější  

podobou, často ovšem vzhledem k celku výpovědi uchopenou téměř mechanicky a  

stereotypně, provoplánově.   

      Bakalářská práce Johany Pospíšilové se precizovala postupně a dlouho. Časový 

odstup od drsného zobrazovaného prostředí, způsobu dobového života v podhorských 

vsích (a osobní citlivost  pro sociální problémy, daná nepochybně i volbou druhého 

studovaného oboru) způsobovala, že zaujetí životními reáliemi, a to i v biografii obou 

spisovatelů, bylo u autorky zpočátku silnější, než zkoumání literární fikce. Přestože 
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tato tendence místy prosakuje i ve výsledné verzi práce, cením si nasazení, s nímž se  

autorka dopracovala velmi solidního výsledku a věřím, že téma práce ji obohatilo 

nejen v oblasti literární historie, ale i historie kulturní a sociální.  

Bakalářskou práci Johany Pospíšilové ráda doporučuji k obhajobě.                     
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