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Josef Karel Šlejhar bezesporu představuje v kontextu české literatury výjimečnou a 

novátorskou osobnost. V posledním desetiletí 19. století v několika povídkových souborech 

rozšířil možnosti české prózy o postupy převzaté ze soudobého básnického impresionismu a 

symbolismu a nekompromisními obrazy kumulovaného společenského zla, před nímž 

idylizující domácí kultura dosud spíše uhýbala, ji obohatil i námětově. Vydobyl si tak respekt 

a kritickou pozornost a představitelů Moderny, byť jednoznačného čtenářského úspěchu 

nedosáhl. V důsledku osobních a existenčních problémů se však v následujících letech 

postupně dostával do izolace a jeho pozdější práce byly zhodnoceny už jen povrchně. A tato 

disproporce v reflexi jeho díla přetrvává dodnes. Šlejharovy pozdní prózy, svou citovou 

zjitřeností a groteskností v českém prostředí vizionářsky předjímající expresionismus, zůstávají 

nejméně známou součástí jeho díla. Proto oceňuji výběr tématu bakalářské práce Denisy 

Lukáčové a její pokus o edici povídkové sbírky Maloměstská idyla považuji za dobré vykročení 

k hlubšímu poznání Šlejharovy pozdní tvorby. 

 Samotnou práci logicky uvádějí kapitoly, které Šlejharův soubor zasazují do širšího 

kontextu – biografická kapitolka a rámcová charakteristika spisovatelova díla. Domnívám se, 

že vcelku splňují svůj účel, byť by jim samozřejmě prospěla větší provázanost a zejména část 

věnovaná Šlejharovu stylu a tematickým konstantám jeho tvorby trpí omezeným rozsahem, 

který jí v rámci práce připadl. O to větší prostor se autorka rozhodla věnovat dobové kritické 

reflexi sbírky, která byla ostatně překvapivě pestrá. Přestože je tato kapitola práce složena 

především z obsáhlých citací, působí sdělně a informativně. Některé autorčiny úsudky jsou sice 

diskutabilní (z citace uvedené na s. 20 např. nelze soudit, že Martínek Šlejharův styl „kritizuje“) 

a chybí zde shrnující závěr, ale záměr podat zprávu o přijetí sbírky kapitolka naplňuje. 

 Následuje Ediční zpráva, tradičně rozdělená do dvou částí, na Historii textu a soupis 

provedených jazykových úprav (Ediční řešení). Kapitola Historie textu se věnuje především 

časopiseckým otiskům jednotlivých povídek, přičemž její většinu zaplnila obsáhlá a pečlivě 

provedená různočtení. Přes určitou formální nepřehlednost mohou posloužit jako praktická 

pomůcka a jako svědectví, jakou pozorně a soustavně Šlejhar své texty promýšlel. Jazyková 



část zprávy je vzhledem k rozsahu zpracovávaného textu relativně stručná, ale přehledná a 

postihuje všechny podstatnější úpravy, které autorka prováděla. S některými jejími soudy by 

bylo možné polemizovat (všechna zvýrazněná slova v příslušném odstavci na s. 69  rozhodně 

nelze označit jako vulgarismy) a mrzuté je, že právě tady se vyskytlo několik překlepů, ale 

vcelku považuji tento oddíl za nejzdařilejší část práce. Následuje soupis emendací (někdy jsou 

emendovány i zjevné chyby tisku) a stručný slovníček. 

 Samotná edice, rozsahem představující zhruba dvě třetiny práce, je pečlivá a 

promyšlená. Jako přílohu autorka přepsala dopis obyvatel Nové Paky, ohrazujících se proti 

povídce Sezima, který byl otištěn v Lumíru v roce 1893. Je škoda, že tento námětem autorka 

dále nerozvinula. (Povídka Sezima vznikla o patnáct let dříve než ostatní povídky souboru – 

pozdržel její knižní vydání právě tento kritický ohlas?) 

 Bakalářská práce Denisy Lukáčové nevyniká formulační nápaditostí či myšlenkovou  

originalitou. Představuje však bezesporu poctivý a pečlivý ediční výkon, který si už pro svůj 

rozsah a náročnost zaslouží ocenění. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji pro ni podle 

dalšího průběhu hodnocení „výborně“ nebo „velmi dobře“. 

 

 

 

 

 

V Praze, 23. 8. 2020         PhDr. Václav Vaněk, CSc. 


