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Barbara Kytková si pro svou bakalářskou práci zvolila téma nepochybně atraktivní, často 

frekventované i v moderní populární kultuře. Pokus o reflexi geneze fenoménu upírství 

v literatuře předchozích století a o charakteristiku první vlny intenzivního zájmu o něj, která 

vyvrcholila před více než sto lety, lze považovat za originální záměr a za perspektivu, která 

dosud zůstávala ve vztahu k literatuře přelomu 19. a 20. století relativně málo využita. 

Kvitovat lze i to, že autorka nezůstala u notoricky známých jmen (Jiří Karásek, Karel 

Hlaváček), ale pokusila se do své práce pojmout i spisovatele a díla zůstávající stranou 

pozornosti literární vědy (Felix Cámara, J. J. Fišer, Josef Šimánek, Karel Švanda ze Semčic, 

Q. M. Vyskočil). Tím však bohužel výčet pozitiv práce končí. 

 V úvodní části autorka obsáhle popisuje genezi samotného pojmu vampyrismus, jeho 

počátky v lidovém vnímání a lidové kultuře. Samostatné oddíly věnuje např. i alternativním 

podobám vampýrských bytostí (mora, vlkodlak, revenant). Vzhledem k zěměření práce se 

však tato kapitola, opírající se především o Maiellovu monografii a o studii Franka Wollmana, 

jeví jako poněkud popisná a předimenzovaná. Pomineme-li následnou vágní charakteristiku 

společnosti na přelomu 19. a 20. století a literární dekadence, dostáváme se k vlastní  „historii“ 

upíra v české literatuře. Upírské téma v české romantice je ilustrováno poémou Fričovou, 

lyrickou básní Furchovou a povídkou Nerudovou. Bohužel pouze ilustrováno – proč autorka 

zvolila právě tyto texty (a ne např. báseň Emanuela Miřiovského) vysvětleno není. Za matoucí 

a vlastní téma neúčelně rozvolňující považuji zmínku o revenantských motivech u Poláka, 

Kaliny nebo Erbena (podobných básní bychom (nejen) v české romantické literatuře mohli 

jmenovat desítky).  

 Kapitola o upírech v dekadentní literatuře, která by měla být jádrem práce, představuje 

její nejslabší část. Autorka většinou pouze konstatuje nebo přímo parafrázuje „upírské“ 

motivy (bledost, sání krve) v jednotlivých básních, aniž by je dokázala vysvětlit nebo 

vztáhnout k nějakému specifickému kontextu. Místy práce vyvolává dojem, že autorka není 

schopna rozlišovat mezi upírem jako literární postavou a upírstvím jako dobovou uměleckou 

stylizací, spojenou s motivy vášnivého citu, stylizované perverznosti, sexuální dominance 

nebo podřízenosti, ale především s tématem „vysávání“ či ztráty životní energie a vůle 



v rámci vypjatého milostného vztahu. Za zvlášť problematickou část práce považuji odstavce, 

kde autorka spojuje s tématem upírství novozákonní legendu o Šimonu Mágovi nebo dokonce 

legendu o pražské karmelitce Marii Elektě. 

 Zvláštní část je potom věnována upírským motivům v dobové populární literatuře. I 

zde však práce zůstává především u dějových charakteristik, což vzhledem k heterogennosti 

popisovaných textů jen umocňuje pocit nedostatečně konkrétního zacílení. Kytková se tomu 

pokusil čelit alespoň v kapitole Upír na plese, do níž sdružila několik námětově blízkých 

povídek.  

 Přestože autorka shromáždila značné množství textů, což lze jednoznačně považovat 

za přednost, působí její výběr nahodile a nemotivovaně. Závěry, k nimž dospívá, jsou pouze 

obecné povahy a jsou podmíněny, obávám se, víc dnešní populární četbou a filmem než 

hlubší znalostí společenského a literárního pozadí doby přelomu 19. a 20. století. Málo 

využita nebo zcela nevyužita tak zůstala např. možnost nahlédnout fenomén upíra v kontextu 

dobových uměleckých stylizací (např. L. Merhaut, 1994) nebo deviací (např. H. Bednaříková, 

2000, C. Lombroso, Academia 2017). Autorka přitom nijak nepřesvědčuje ani stylistickými 

schopnostmi. A výsledný dojem snižuje rovněž množství nepřesností a nedotažeností pokud 

jde o jazykovou a grafickou úpravu výsledného textu (řádkování, stránkové odkazy, 

rozlišování mezi pomlkou a spojovníkem apod.). 

 Práci doporučuji k obhajobě; vzhledem k uvedeným nedostatkům pro ni však navrhuji 

hodnocení „dobře“. 
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