
Oponentský posudek bakalářské práce Barbary Kytkové Upírské motivy v české 

literatuře na přelomu 19. a 20. století 

 

 

Ve své bakalářské práci se Barbara Kytková zaměřila – jak signalizuje již její titul – na průzkum 

české poezie a prózy přelomu 19. a 20. století, která pracuje s motivem upíra. Jde jistě o téma 

frekventované a produktivní, zasahující do celé řady uměleckých, ale také medicinských, 

konkrétně psychologických odvětví a oblastí, které v této době zažívaly vlnu rozkvětu. Jde tedy 

vskutku o velkou výzvu. Je ovšem nicméně pochopitelné, že rámec bakalářské práce tuto 

rozvrstvenou množinu perspektiv a rámců nemůže postihnout v její komplexitě, a bylo proto 

nutné najít zúžení. 

Autorka se v tomto ohledu vydala jednak cestou obecnějšího úvodu, jednak pak cestou 

analýzy vybraného motivu v soudobé české literatuře. Úvodní část, která ale zabírá takřka 

polovinu předložené práce, se rozhodla věnovat popisu a charakteristice toho, co chápat pod 

pojmem upír a jaké podoby vampyrismus v kulturní tradici existují. Při vědomí toho, o jak 

rozsáhlou a vrstevnatou problematiku se jedná, nepovažuji toto řešení za zcela šťastné, konec 

konců to dokládá i samotná výsledná podoba vstupní části textu autorčiny práce, která je de 

facto komentářem k několika vybraným knihám a studiím. Jednak jde o takřka stoleté pojednání 

Franka Wolmana Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské z Národopisného věstníku 

českoslovanského; relevantnější je pak jistě kniha Alexandry Navrátilové Narození a smrt 

v české lidové kultuře. Největší oporou je autorce pojednání Giuseppe Maiella Vampirismus 

v kulturních dějinách Evropy, kniha, které sice představuje pokus o první souhrnnější u nás 

publikované uchopení dané problematiky, ovšem setkala se s poměrně silnou kritickou odezvou 

z řad historiků; tuto kritickou recepci práce nezmiňuje ani náznakem, což svědčí o nedostatečně 

kritickém přístupu k sekundární literatuře.  Přitom k tématu revenantů a jejich historickému a 

kulturnímu výkladu vyšlo minimálně v posledních letech poměrně velké množství odborných 

knih a textů, které tvoří bezpečnou bázi pro práci s tímto uměleckým a kulturním tématem J.-

C- Schmitt, C. Lecouteux, ze starších témat A. Gurevič, P. Ariès, Le Goff aj. Tyto knihy pak 

mohly autorku směrovat k určitému hlubšímu uvážení toho, s jakým motivem pracuje a co je 

potřeba učinit pro jeho vyložení z hlediska potřeb vlastní práce; takto ve výsledku jde vlastně 

jen o poměrně elementární konstatování, kdo jsou a jaké jsou zhruba kulturní souvislos t i 

revenantských témat jako  upír, vlkodlak, morana atd., nemluvě už vůbec o pokusu směstnaném 

do kratičké kapitoly nazvané „Posmrtný život a duše“…. V této části považuji práci tedy za 

nedostatečnou. 



Druhá část je pak věnována vlastím rozborům vybraných textů. Zde se autorka opřela o 

poměrně přesvědčivý výběr autorů – prozaiků a básníků, v jejichž časově zpravidla sousedících 

dílech se zvolený motiv vyskytuje. Pokusila se o literárněhistoricky založené rozvrstvení dané 

problematiky, což je bezesporu vítané. Vedle klíčových autorů jako jsou Hlaváček, Karásek, 

Opolský či hojně čtený autor populárních próz Felix Achilles de la Cámara si vybrala i méně 

známé autory, jako jsou např. Jan Jaroslav Fišer, jehož práce z roku 1919 Fantastické novely 

sice výrazně překračuje časově vytčený rámec práce (přelom století), ale je dobře, že tuto 

bezmála již zapomenutou osobnost a její už úplně zapomenutý soubor novel připomně la. 

Vítaným oddílem je rovněž kapitola nazvaná „Upír na plese“, která si na základě čtení prací 

autorů jako Vyskočil, Švanda ze Semčic, J. J. Fišer, Josef Šimánek ad. všímá pozoruhodného 

kulturního tématu, které má svoji tradici a je využíváno rovněž i v řadě současných 

popkulturních děl. Tyto literárněhistorické sondy dávají bakalářské práci smysl, jakkoli ale 

vlastně v pravém významu slova vybrané texty neanalyzují, nýbrž povýtce jen popisují daný 

motiv, bez aspirací na jeho širší umělecko-kulturní začlenění. 

 

Bakalářská práce Barbary Kytkové tedy – zejména díky její druhé části – splňuje nároky 

kladené na tento typ prací; po formální stránce je bez závažnějších pochybení. Doporučuji ji 

tedy k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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