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Barbora Turková se ve své bakalářské práci zaměřila na dílo a osobnost spisovatele 

a novináře Karla Ladislava Kukly, a to s cílem představit Kuklu jako „pražského autora 

přelomu 19. a 20. století, který se zabýval osudy lidí postižených sociální bídou [...] na 

pozadí významných společensko-kulturních změn“, „resp. postihnout významné rysy 

Kuklovy tvorby“ jako celku. Kukla je tu tedy pojednán ve svých charakteristických 

projevech – hlavně jako dokumentarista a reportér a znalec Prahy před asanací, jeho 

„polosvěta“, života lidových a nejnižších sociálních vrstev. Ocenit je třeba zaměření práce 

na téma, jemuž byla dosud věnována pozornost spíše příležitostně, které zároveň otevírá 

otázky tzv. okraje v širokém smyslu a s nimi související interpretační možnosti.  

 

Práce je strukturována logicky: po přehledu Kuklova života a historickém obrazu Prahy 

přelomu 19. a 20. století (především průběhu a okolností asanace) následuje kapitola 

Praha očima Karla Ladislava Kukly a jeho současníků, věnovaná Praze jako zvláštnímu 

prostoru tematizovanému v literárních dílech (v cenném širším záběru a spíše 

naznačením některých souvislostí) a vytvářející užitečný předpoklad dalšímu výkladu. 

Podstatu předložené práce představují zaměřené na Kuklovo pozorování a zachycení 

pražského nočního života, a to opět v souvislostech s popisem odpovídajících fenoménů 

(prostituce a nevěstince, hospody, vinárny a kavárny), dále na typologii postav 

v Kuklových dílech (na vybraných příkladech a s identifikací jejich reálných předpodob). 

Jako stěžejní autorka označila poslední kapitolu věnovanou pražským nouzovým 

koloniím v poválečném období, tedy společenskému jevu, který Kukla detailně popsal 

jako jeden z prvních. 

 

Práce je zpracována s relativní formulační jistotou, shledat lze některé formální 

nedostatky; je založena na spolehlivé znalosti jak celku autorova díla, tak na relevantním 

rozhledu po sekundární literatuře. Barbora Turková pracovala převážně s novějšími 

vydáními Kuklových děl. První vydání – zvláště prací z bezprostředního přelomu 19. a 20. 

století – ovšem měla být registrována (alespoň v seznamu pramenů), již proto, že autorce 

jde významně o dobovou společenskou situaci a dobový literární kontext. Autorka 

zdůrazňuje především tematickou rovinu Kuklovy tvorby, její reportážní podstatu, tzn. 

jeho popisy a v podstatě dokumentární zachycení problematických společenských, 

případně kulturních jevů. Jeho prózy nahlíží zejména jako doklad dobového 

společenského života, tzn. jako pramen víceméně historicko-sociologický. Jako by ji víc 

zajímalo samo téma a již méně jeho literární zpracování. Nabízí se tedy otázka, jak je to 

s estetickou charakteristikou a kvalitou Kuklových prací, např. jakými prostředky 

dosahuje zmiňované autenticity, či naopak jaké momenty lze identifikovat jako triviální, 

proměňoval se nějak Kuklův způsob psaní, resp. jak důsažněji či objevněji 

literárněhistoricky charakterizovat vztah mezi reálným životem a jeho literárním 

zpracováním? 



 

 

Celkově lze konstatovat, že Barbora Turková splnila zadání a stanovený cíl a ve své 

bakalářské práci podala doklad Kuklova specifického autorského zaměření a zejména 

přiměřeně plastický obraz prostoru Prahy (zároveň v porovnání s texty dalších autorů) 

prostřednictvím jeho specifického místopisu. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze 19. ledna 2019                                                                       PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 


