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Celkové hodnocení (slovně)  

  

Defendentka Michaela Churá zvolila pětidílnou inscenaci Ďábel v Praze (scénář E. Verner a R. Ráž, 

režie O. Kosek, ČT 1996) k rozboru motivů z českých pověstí tematizujících období 14.-17. století 

v náboženské či okultní rovině, jimiž se autoři minisérie měli inspirovat. Základem stati je pětice kapitol 

obsahujících zevrubný dějový souhrn jednotlivých epizod, jejž vždy následuje výběrový přehled 

odpovídajících motivů z historie či některého z publikovaných svodů či ohlasů pražské legendistiky. 

Závěr práce je doplněn o podrobný, snad nadbytečný produkční souhrn účinkujících a tvůrců 

z programových fondů ČT (včetně dějových anotací, jež ovšem dublují analogické přehledy již dříve 

dodané autorkou práce) a též o exkurz do zobrazení a vnímání ďábla v evropské kultuře, který lze ovšem 

pro jeho stručnost a přímou nespojitost s „pražskou“ démonologií seriálovou považovat spíše  

za formální teoretizující dodatek. Obě uvedené kapitoly celkové vyváženosti jinak standardně 

strukturované práce nepřispívají. 

 

Výběr seriálu – záměrný či mimoděčný - lze mít za velmi zdařilý, neboť na úzkém souboru epizod 

rozehrává překvapivě pestrou škálu známých pražských pověstí, jež jsou navíc dějově i metatextově 

„ecovsky“svázány s rámcovým detektivně-mystickým příběhem z prostředí pražské jezuitské koleje,  

a v protagonistech tak efektně ožívají svým druhým, symbolickým životem (např. motiv dialogu se 

„živoucím“ Kristem na kříži, jímž je shodou dějových okolností skutečný živý člověk). Churé práce si 

tak z pohledu rozsahu a struktury překvapivě bohatě vystačí s jediným seriálem, přestože komparace 

s jinými obdobnými seriály (jichž se nabízí celá řada) či scénáristickými přístupy k látce by text jistě 

metodologicky obohatila. Zde se nabízí možný námět k případné diplomní práci, k níž ostatně 

předložená stať tvoří solidní, systematický a poctivý badatelský základ (ač na úrovni jediného seriálu, 

tak přece vysoce relevantního a přitom málo známého a reflektovaného, jak autorka sama v úvodu 

zmiňuje). 

 

Práce nenabízí (ač na str. 6 vlastně slibuje) rekonstrukci faktické inspirační linie tvůrců seriálu  

a omezuje se na představení děje seriálu vedle paralelního souhrnu jednotlivých historických či 

legendistických motivů. Otázkou je, nakolik autorčina volba pramenů (formální produkční materiály  

a jednotlivé literární zdroje) kýženou rekonstrukci na ryze textologické bázi umožňuje, aniž by bylo 

nutné sahat např. k metodám orálně-historickým či k zevrubné analýze pozůstalosti či korespondence 

tvůrců, tj. k postupům zřejmě přesahujícím záběr práce bakalářské. Autorka dále přiznává zpětnou 

nedohledatelnost (a tedy nemožnost analýzy) diváckých ohlasů na webu, což dle mého názoru 

celistvosti a přehlednosti práce naopak prospělo. Podobně nelze považovat za nedostatek, že autorka 

záslužně rezignovala na rešerše recenzí a kritik v dobové publicistice (pro cíl práce nepříliš 

podstatných), jakkoli její odůvodnění, že k dobovým periodikám se nelze dostat z důvodů dosud 

nepřístupných fondů výstřižkové služby v archivu ČT, lze snadno zpochybnit.   

 

Zcela dostupnou a snad i záhodnou badatelskou metou naopak mohlo autorce být chronologické 

rozšíření rešerše druhých životů pražských reálií a jejich legendistických zpracování. Deklarované 

omezení na „známé i méně známé autory“ píšící „od období národního obrození“ (str. 6) novověký 

legendistický vývoj zdaleka nevyčerpává, vedle toho je v určitém věcném rozporu se skutečně 

rešeršovanými autory (zde převažují známé a populární, vysoce beletrizované soubory z produkce 

spisovatelů pozdního 19. a 20. století jako J. Svátka, A. Jiráska či V. Cibuly). Zde by širší záběr 

orientovaný na starší vrstvy legend badatelské výtěžnosti práce nepochybně prospěl. Na obhajobu 

autorky je třeba uvést, že práce sleduje primárně inspirační zdroje tvůrců seriálu a ti za hranici 

novodobých populárních svodů patrně nesahali. 



 

Tím prospěšnějším by se možná jevilo posouzení míry expertního vkladu Ivany a Petra Čornejových  

(v seriálové tvorbě vždy ošemetná věc), jež Michaela Churá, citujíc lexikon Jiřího Moce z roku 2009, 

uvádí jako odborné konzultanty seriálu. Sloužila-li autorce tato publikace jako přímá (ne-li jediná) 

nápověda pro posouzení historické autenticity seriálu, je možná škoda, že v citaci nepokračovala dále, 

kde přitom Moc bez dalšího uvádí, že „scénáristé si totiž nedělali starosti s přesností historických 

okolností a faktů, a tak byl nutný dozor, aby dílo nebylo znehodnoceno ‘hloupostmi’”. Tématu 

bakalářské práce by bližší rozvedení, upřesnění či problematizace tohoto povšechného a silného soudu 

na konkrétních pasážích scénáře dle mého názoru slušelo. Churá se přitom ve svém vlastním 

závěrečném hodnocení omezuje jen na srovnatelně neurčitý závěr, že v seriálu nenajdeme “vyložené 

historické nesmysly, za což určitě můžeme poděkovat manželům Čornejovým” (str. 42). 

 

Mimo výše uvedené lze předkládané bakalářské práci vytknout již jen drobné nedostatky: známé pověsti 

o ďábelských okolnostech stavby klenby kostela na pražském Karlově (kde je obsahová shoda s látkou 

první epizody klíčová) by snad slušelo důstojnější místo nežli mimoděčná zmínka v samém závěru práce 

(str. 41). Jistě je možné polemizovat např. s účelností neúměrně dlouhých biografií tvůrců seriálu  

i domnělých reálných předobrazů protagonistů pověstí, žádný z dalších případných nedostatků ovšem 

vyznění ani přehlednost práce nesnižuje. Podobně nepřekážejí ani velmi sporé pravopisné chyby, 

omezující se spíše na vlastní jména (herci Stanislavu Zimulkovi ze str. 10 tak na str. 14 nechvalně 

sekunduje nechvalně proslulý inkvizitor Bobling, následovaný na str. 38 spisovatelem Svátkem, 

maskujícím se ovšem za Sládka). Též některé formulace jsou gramaticky nesprávné (str. 6: nedají 

nedohledat ve smyslu nedají dohledat) či věcně nelogické (str. 38: [Kniha] je sice román, ale mezi 

čtenáři poměrně dlouho oblíbený), případně nadbytečně hovorové (Brňák na str. 10, popř. plive síru  

na str. 22). Z jazykového, terminologického a stylistického hlediska lze ovšem práci celkově hodnotit 

jako mírně nadprůměrnou. Jako sugestivní, vtipnou, a přitom v mezích odborné stylistiky lze na závěr 

pochválit autorčinu pasáž „Naopak kouzelná stařenka se snaží [ve srovnání s extravagancí převleků 

ďáblových] nevyčnívat, bere na sebe podobu moudré hraběnky.“ (str. 7).   

 

 

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.    

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 10. ledna 2021 
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