
Posudek školitele 

Hana Hříbková studovala na Pedagogické fakultě UK (pedagogika a hudební výchova), na 

Masarykově univerzitě (mediální studia, sociální politika a sociální práce) a v Literární 

akademii v Praze (už zde se v diplomové práci obhájené v roce 2006 zabývala dílem Jiřího 

Weila). Od roku 2008 je doktorandkou v nynějším Ústavu české literatury a komparatistiky 

FF UK. Pracovala v Židovském muzeu v Praze a od roku 2009 je zaměstnána jako redaktorka 

a vedoucí redaktorka v nakladatelské společnosti Euromedia Group. Spolupracovala s 

historikem profesorem Miroslavem Krylem (1943–2013) a od založení Centra pro studium 

holokaustu a židovské literatury (2010) patří ke kmenovým pracovníkům a hlavním oporám 

tohoto týmu. Byla řešitelkou i spoluřešitelkou několika grantů. Účastnila se v letech 2011 až 

2018 mezinárodních workshopů věnovaných literatuře a kultuře s tematikou šoa a přispěla do 

řady sborníků z nich vzešlých v angličtině, němčině i češtině. Jejím dosud nejrozsáhlejším 

publikačním výstupem jsou tři kapitoly kolektivní monografie Cizí i blízcí. Židé, literatura, 

kultura v českých zemích ve 20. století (2016) v celkovém rozsahu asi 160 normostran. Tyto 

kapitoly také odrážejí její hlavní badatelské zájmy: kulturní život dětí v terezínském ghettu, 

život a dílo Oty B. Krause a život a dílo Jiřího Weila. V loňském roce se podílela na přípravě 

vzpomínkové knihy Dity Krausové Odložený život, která letos vyjde i německy a anglicky. V 

současnosti spolupracuje na rozsáhlém projektu Lexicon of Polish, Czech and Slovak 

Holocaust Fiction. 

Disertační práce Život a dílo Jiřího Weila po roce 1939 vychází z pečlivého studia pramenů a 

archivních materiálů. I když se Hana Hříbková oproti původnímu plánu posléze soustředila 

„jen” na válečné a poválečné období autorovy biografie i jeho tvorby, práce nabyla značného 

rozsahu. Je to dáno množstvím dokumentů objevených ve více než dvaceti archivech, které 

Hana Hříbková zpracovala. Archiválie jsou doplněny vzpomínkami pamětníků (vedle už 

vydané knihy Jaroslavy Vondráčkové například Olga Weilová, Běla Kolářová, Jana Urbanová 

či Věra Saudková) a dalšími doklady. Vyvstává tak relativně úplný a v mnoha směrech 

objevný obraz dramatických Weilových osudů, které se – jak ukazují jednotlivé kapitoly 

disertační práce – různou měrou obrážely i v jeho literární, publicistické a vědecké činnosti, v 

pokusech o spolupráci s divadlem a filmem. Jak píše sama Hříbková, odstraňují se tak některé 

mýty tradované ve weilovské literatuře (včetně Lexikonu české literatury nebo mého 

vlastního komentáře v České knižnici). Výsledkem je velmi cenný materiál, který bude 

východiskem pro další weilovské bádání.  

Hana Hříbková však také pracuje přímo s texty Jiřího Weila, tedy s korespondencí, rukopisy z 

pozůstalosti, vydanými knihami a publikovanými články i vědeckými studiemi. Pozoruhodné 

jsou zvláště dosud neznámé dopisy s jedním z největších českých epistolografů, Jaromírem 

Johnem / Bohumilem Markalousem, které osvětlují Weilova poválečná léta až do 

Markalousovy smrti v roce 1952. Markalous měl svou názorovou orientací (levicový sociální 

demokrat), situací za okupace (oficiálně žil ve „smíšeném manželství”) a především svou 

múzičností k Weilovi blízko. Z analýzy literárních děl je třeba ocenit především sledování 

jejich geneze – například postupně vznikajících verzí Weilova vrcholného románu Život s 

hvězdou – a popis textů nepublikovaných a nedokončených (například drama Transport nebo 

román Bez trumfů). Poněkud tradičnější je interpretace Weilových literárních děl. Zde se 



Hana Hříbková opírá o dosavadní weilovskou literaturu (Grossman, Grebeníčková, Opelík, 

Heftrich, Kaibachová) a ohlas jeho děl, k nimž přispívá vlastními postřehy ke stylu, 

kompozici, časoprostoru a hlavně k tematickým souvislostem.  

Svůj metodický přístup Hana Hříbková nastiňuje v úvodní kapitole práce, když se dovolává té 

linie literární historie, která v polemice s jednostrannou tezí o „smrti autora” (Barthes, zčásti 

Foucault) vnímá fakta autorovy biografie jako možný podklad výkladu autorovy tvorby. Zde 

je samozřejmě třeba jisté opatrnosti, neboť hrozí nebezpečí, že ztotožníme například postavy 

díla s jejich reálnými prototypy nebo se soustředíme na intimní detaily biografie, které nemají 

nic společného s dílem a jak se píše v disertaci, způsobí tentokrát „smrt díla”. Hana Hříbková 

si tyto limity, jak se domnívám, uvědomuje. Uvádí, že Weil patří k těm autorům, u nichž je 

zkoumání biografie na místě, neboť jeho díla často s jeho životními osudy souvisí. (Zde by 

bylo možné také učinit odbočku o specifické pozici literatury s tematikou holokaustu, kde 

podle mého názoru ignorovat aktuální svět a vnímat literární díla jenom jako fikci je nejen 

odborně mylné, ale i neetické.) Hříbková připomíná mimo jiné studii Seána Burkeho, z 

českých badatelů Mukařovského pojetí osobnosti jako znaku a struktury a také Václava 

Černého. Bylo by možno vzpomenout také Oldřicha Králíka a další. Kupříkladu jeden z 

nejvýraznějších současných slovenských literárních vědců Fedor Matejov, metodicky 

formovaný strukturalismem a fenomenologií, na začátku 21. století vymezil pro produktivost 

a perspektivnost zkoumání slovenské poezie několik „akutních momentů“. Prvním z nich je – 

na pohled překvapivě – „návrat biografie autora do oblasti práce s literatúrou” (Slovenská 

literatúra 2004/1 a Matejovova kniha Lektúry, 2005). 

Rozsah a náročnost disertace ji pochopitelně vystavují nebezpečí kritiky kvůli možným 

mezerám, zejména v oblasti podrobnějšího výkladu Weilových děl, případně působení 

Weilovy osobnosti na českou literaturu (viz odkaz na Hrabala v autoreferátu práce). To však 

může být předmětem dalšího bádání pro připravovanou monografii o Jiřím Weilovi.  

Mgr. Hana Hříbková splnila všechny předepsané náležitosti doktorského studia a napsala 

solidní a materiálově přínosnou disertaci, která podstatně přispívá k weilovskému bádání a 

osvětlení místa Jiřího Weila v české literatuře a kultuře od konce třicátých let. Její práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

8. 8. 2019        Jiří Holý  

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


