
Posudek na bakalářskou práci Pavly Bartošové 

 

Práce Karlovy Vary a Karlovarsko v díle Adolfa Branalda a Zdeňka Šmída je zaměřena na tři 

knihy, Branaldovu literární reportáž Promenáda s jelenem (1963), Šmídovy Mé staré dobré 

Vary aneb váš žoviální průvodce pitím a žitím (1999) a Strašidla a krásné panny (1983) téhož 

autora. Podobným tématem se již před několika lety zabýval ve své bakalářské práci Ondřej 

Palán ze Západočeské univerzity (šlo o dvě z těchto děl), ale jak píše Pavla Bartošová, její 

práce je zaměřena především na detailnější srovnávání, zejména společných motivů a obrazů, 

zatímco Palánova se soustřeďuje na okolnosti vzniku děl a fenomén Karlových Varů obecně.  

Všechna tři díla, která jsou předmětem práce, jsou vlastně na okraji tradiční literatury. 

Branald se zaměřil, jako i v jiných svých prózách, na zdánlivě obyčejné lidi s duší romantiků. 

(Není náhoda, že právě on byl okouzlen Hrabalovými texty a zasazoval se o jejich vydání.) 

Zároveň je zřetelné, že v Promenádě s jelenem jsou některé stopy doby, když dílo vznikalo 

(začátek šedesátých let 20. století). Rovněž dvě Šmídovy knihy lze označit za romantické, 

ovšem ve smyslu fantastiky a hravosti, které v nich hrají významnou roli. Na druhé straně 

obsahuje kniha Mé staré dobré Vary množství faktů, ale stejně jako Strašidla a krásné panny i 

mnoho tradovaných historek a pověstí. Jestliže, jak píše Pavla Bartošová, dialogy a monology 

u Branalda jsou autentické, u Šmída je vyprávění emotivně a expresivně zabarvené. „Šmíd 

pouze lehkým a místy až koketním způsobem popisuje události a místa v Karlových Varech, 

propojuje je s pověstmi. Snad právě tím propojením se zbavuje těžkosti vyprávění, jelikož 

pověsti nejsou historie a každý čtenář je bere lehce, s nadhledem.“ Naproti tomu u Branalda 

„prezentací zdánlivě obyčejných osob, které vypráví uvěřitelné příběhy, nabývá dílo 

věrohodnosti a jakoby vícerozměrného pohledu. Kniha komunikuje, protože v jednu chvíli 

posloucháme vyprávění telefonistky a cítíme se být přítomni v daném prostoru.“ (s. 33) 

Jádro práce tvoří komparace jednotlivých motivů a obrazů: vznik Karlových Varů údajně 

spojený s jelenem, Vřídlo (u Branalda výklad geologa; u Šmída jednak výklad odborný, 

jednak pohádkový, trpaslíci prý zazdili do podzemí kotel), tajemné lesy obklopující Vary (u 

Šmída obývané nadpřirozenými bytostmi), dynastie hoteliérů Puppů, kolonády a lázeňské 

domy atd.   

Některé pasáže práce jsou popisné. Jiné ale svědčí o tom, že Pavla Bartošová umí vnímat 

literární text a své vnímání formulovat. Např. „Branald pojednává o tajemné atmosféře města 

skrze historické okamžiky, promluvy obyvatel a formování města skrze návštěvníky a 

události napříč historií. Snaží se město popsat živé, se všemi náležitými pohyby, které lze 

spatřit, pokud člověk prochází promenádu. Naopak Šmíd se obrací často k pověstem, k 

tajemnu vyprávění a míst, spíše než k osobám a jejich životům. Vypráví o městě, vkládá 

vtipné komentáře, ale nenechává hovořit druhé. Jeho průvodce nepotřebuje obyvatele, město 

si vystačí samo, není nutné oživit osobnosti, stačí vidět jejich nepatrný odkaz na zdi v podobě 

nápisu. Město se probouzí k životu skrze báje a jen na chvíli, pouze na čas, kdy návštěvník 

hledí na danou zastávku, pak vymizí. Branald se pokouší nabídnout město živé, dýchající a 

švitořící. Bohužel i jeho dobu již odvanul čas a živé město v jeho podání už neexistuje, znovu 

se změnilo, ale ve výsledku to pouze potvrzuje teorii autora, že město je stále v pohybu.“ (35) 

V práci se objevují občasné chyby a překlepy: Šmídovi fantazie (Šmídovy fantazie), zdatu 

(zda tu), tematickou (tematikou), setu (se tu). Hned na začátku jsou dvě ze tří děl chybně 



datovány. Práci by prospěl větší teoretický rozhled, zejména zasazení do konceptu literární 

topografie (např. studie Zdeňka Hrbaty). 

Nicméně se domnívám, že práce splňuje příslušná kritéria a navrhuji ji k obhajobě. Navrhuji ji 

hodnotit známkou „velmi dobře“. 
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