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Disertace Hany Šimkové se zabývá rozborem vybraných děl Vladimíra Holana z let 1930–1939. Pokud 

jsem četl dobře, autorka nikde svou volbu, resp. výběr nezdůvodňuje a svého Holana „tří období“ – 

ranou tvorbu, neosymbolismus a „poezii dokumentu“ (s. 9) – prostě před čtenáře předkládá. Myslím, 

že určitá linie básníkovy tvorby v jejím výkladu skutečně ožívá, ale celá práce by působila přesvědčivěji, 

kdyby autorka tuto linii nějak pojmenovala. Taková operace by přitom nemusela být nijak krkolomná, 

je zjevné, že výběr je dán básníkovým skladem Prvních básních (1948) a knihou Havraním brkem 

(1946), resp. prvním oddílem šestého svazku vlastních Sebraných spisů Dokumenty (1976).1 

Zdůvodnění by navíc ulámalo hroty otázkám, zda jsou další Holanovy verše a prózy z třicátých let – 

Kolury, Torzo, Záhřmotí, Lemuria – vůči zvolené linii opravdu tak externí, že buď nestojí za zmínku, 

anebo jsou vypočítávány jen ilustrativně, bez pokusu o rozbor spřízněných prvků v různých patrech 

formální a významové výstavby, tak jak to autorka naopak nápaditě učinila s Holanovou prvotinou 

Blouznivý vějíř, v jejíž textuře rozpoznala zárodky poetiky Triumfu smrti (s. 13–14, 62–63). 

V členění práce podle oněch tří vytčených období, které je v zásadě přehledné a spolehlivě 

orientuje čtenáře v probírané problematice,2 je nápadná prostřední část, a to nejen kvůli největšímu 

rozsahu (s. 71–157), ale především kvůli svému pojmenování „neosymbolismus“. S ním se už od 

podtitulu disertace (Od neosymbolismu k tvůrčí občanské angažovanosti – na rané období se při 

výměru podtitulu zapomnělo) zachází jako s uzuálním termínem, než je na s. 18 a 20 prostřednictvím 

uvozovek osvětleno jeho převzetí z rukopisného spisu o básnické poetice od Vladimíra Binara.3 Rysy 

tohoto „neosymbolismu“ přitom autorka nepřibližuje ani v rámci pojetí Binarova (náznak 

prostřednictvím citace na s. 134), ani v souvislostech vlastní práce. Výrazné, vymezující pojmenování 

je akceptováno jako ustálené. Je to detail, jehož význam vysvětlím odbočkou. 

Psát o disertaci Hany Šimkové totiž znamená psát a uvažovat také, a možná především o práci 

jejího hlavního inspirátora (v tomto případě jejího původního školitele, který v lednu 2016 zemřel) 

Vladimíra Binara. Do výsledného tvaru disertačního spisu se více nebo méně promítá přirozeně vedení 

                                                           
1 Holan zde spolu s Vladimírem Justlem zahrnul ještě verše pro E. F. Buriana Chór (ps. 1939, vyd. 1941), 
a naopak resignoval na skladbu První testament (1940), jež uzavírala soubor Havraním brkem. 
2 Po formální stránce neprospívá disertaci při citování literatury předmětu opakované uvádění úplných 
bibliografických údajů pod čarou: úplně by postačily zkrácené odkazy přímo v textu (příjmení, rok, strana) a 
úplný údaj by byl k nalezení v závěrečném soupisu literatury. V něm se vyskytuje několik, dnes zřejmě 
nevymýtitelných nešvarů: uvádění autora a editora publikace na shodné hierarchické pozici, paralelní 
jmenování internetového zdroje i tam, kde je k běžné dispozici edice „papírová“, a zaplevelování standardních 
bibliografických údajů udáváním ISBN nebo ISSN, která jsou v soupisu literatury (což je něco jiného než 
administrativní výkaz práce) zhola irelevantní. 
3 Blíže o něm – poněkud nešťastně – až v poznámce č. 156 v apendixu práce na s. 226. 



každého školícího pedagoga, ale v Binarově případě je vedený student vystaven nejen vyzařování 

a doléhání určitého odborného profilu, ale také autoritativnímu temperamentu osobnostnímu, v jehož 

způsobu rozpravy je vědecky kontrolovatelný postup neoddělitelně spojen s originální optikou 

uměleckou a s vyjadřováním, které je původně obrazné. Je to energie, kterou lze těžko nějak 

„rozporovat“, chtít po ní terminologická vyjasnění, dokladový aparát, zhodnocenou nebo 

zpochybněnou literaturu předmětu apod. Přirozeně to  neznamená pardonovat libovolný nebo 

svévolný výklad, ale zároveň je třeba takové uchopování akceptovat jako také přípustné, jako způsob, 

který může při výkladu uměleckého díla odkrývat vrstvy, jež by jinak mohly zůstat nepovšimnuty. 

V Binarově vlastní odborné práci – za jejíž syntézu lze pokládat „knihu o Jakubu Demlovi“ Čin 

a slovo (def. verze z roku 2010) a úhrnné edice Demla a Bedřicha Fučíka a jejímž korelátem v umělecké 

próze jsou lyrizované povídky (souborně v knize Číňanova pěna, 2011) a romány Playback (smz. 1981, 

tiskem 2001) a Emigrantský snář (2003) – jde ovšem o literární zkušenost a zralost zakalené desetiletími 

soustředěné četby a promýšlení a přetavené v původní styl, jehož poznávacími znaky jsou metaforická 

shrnutí, vypjatá tvrzení a opakovaná hodnocení dosažených nálezů prostřednictvím variací nebo 

zrcadlením přes hranice jednotlivých kapitol interpretačního celku, který jako takový vykazuje 

neobyčejnou soudržnost. 

V disertaci Hany Šimkové se řada těchto jevů – včetně vzpomenutého osvojeného termínu 

„neosymbolismus“ – bez bližšího vysvětlení vyskytuje, ale autorčin text postrádá onu „binarovskou“ 

koherenci, resp. integritu. To tu nekonstatuji jako výtku, jen to zaznamenávám jako rys, jenž je 

navzdory mnohým cenným detailním zjištěním disertace dosti očividný. Inspirovanost učitelovým 

směřováním je jev, o němž se domnívám, že se mu v dnešní literární vědě přikládá čím dál menšího 

významu, resp. že vlastně nebývá vůbec pociťován – a pokud ano, tak jako něco nepatřičného. Úskalí 

práce Hany Šimkové spočívá naopak v tom, že podněty, jež ji oslovily, vytěsnily reflexi, kritické 

prověření inspirujícího zdroje a jeho přetavení, zvěcnění do vlastního jazyka. 

To je v případě binarovské inspirace úkol olbřímí a vyžaduje myslím léta usilovné práce, což je 

něco, co se parametrům předkládané poctivé disertační práce vymyká a autoru oponentského 

posudku už ani nepřísluší. Jako podnět k diskusi při obhajobě navrhuji vyjít od zdánlivého formulačního 

detailu: Opravdu doktorandka metodologicky navazovala „zejména na výzkum Miroslava Červenky a 

svého konzultanta Vladimíra Binara“ (s. 226)? Jinými slovy, naznat, že se postup dvou autorit spíše 

vylučuje, než doplňuje, není žádná prohra, ale naopak, případné takové zjištění může vést k precizaci 

poznání Holanova verše. 

Předložená disertační práce ovšem splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

 

Michael Špirit, 18. února 2019 


