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Rigorózní práce Gabriely Pokorné vychází z její úspěšné práce diplomové, kterou autorka 

v některých aspektech doplnila, rozšířila a upřesnila.  

V úvodní řčásti posudku se pokusím shrnout přednosti práce. Na prvním místě uvádím 

promyšlenost koncepce. Autorka zvažovala několik možností, jak zacházet s Jiráskovými 

publicistickými a odbornými texty, které vždy stály stranou zájmu vykladačů i editorů 

spisovatelova díla. Záměr přiřknout jim jistou samostatnost žánrovou, ukázat je jako autonomní 

oblast spisovatelovy tvorby, je i krokem k racionálnějšímu uspořádání a v důsledcích vlastně i 

k přehodnocení celku Jiráskova díla. Autorčina práce je přitom podpořena důkladnou prací jak 

s pramennými zdroji (tady ovšem byly výhodou relativně početné a dobře dostupné soupisy a 

přehledy Jiráskova díla, od Pátových a Kuncových bilbliografií až po pečlivě vedené webové 

stránky https://aloisjirasek.cz), tak i širokou obeznámeností s odbornou, především 

literárněhistorickou literaturou. Zdůraznit chci také autorčin způsob výkladu, který je sdělný, 

záměrně neefektní, ale vždy důkladný a přesný. Tento dojem z práce podtrhuje např. i obsáhlý 

anotovaný jmenný rejstřík, byť právě zde si nelze nevšimnout některých nepřesností a 

povrchností (Proč je např. Jan Jeník z Bratřic uveden pod písmenem „B“? V jakém smyslu byl 

podle autorky „sběratelem“? Byl Jan Jakubec „děkanem“ církevním, anebo univerzitním? Pod. 

i drobné formální nepřesnosti v zápisu např. u jmen Kolovrat, Mouřenín z Litomyšle, Piter). 

Jednoznačným pozitivem práce je také skutečnost, že autorka nezůstává u pouhého 

mechanického třídění a popisu Jiráskových nebeletristických textů, ale pokouší se je, leckdy 

opravdu nápaditě, aktualizovat, komentovat a uvádět do širších historických a kulturních 

souvislostí, často zcela nových a originálních. Kladně lze kvitovat i solidní metodologické 

východisko (Burke) a přesné ohraničení tématu práce (autorka si je vědoma, že do sféry kulturní 

historie by bylo možné zařadit i četné další Jiráskovy texty, dnes často vnímané primárně jako 

beletristické, ale úmyslně se omezila na texty stojící stranou, publikované vesměs jen 

v časopisech a sbornících). Tituly těchto drobných prací i citace z nich se rozhodla uvádět 

„diplomaticky“, tedy ve věrných opisech (s. 11: „i s místy, kde jde o zjevnou gramatickou či 

https://aloisjirasek.cz/


tiskovou chybu“). To ovšem považuji za zbytečné rozvolnění a komplikaci pro čtenáře (v rámci 

jedné kapitoly tak čteme např. o „adamitech“ i „Adamitech“). 

Pokud jde o výhrady, jsou vlastně rubem výše zmíněných předností. Snaha uspořádat 

různorodý a často příležitostně vznikající materiál tematicky a žánrově vedla k tomu, že bylo 

nutně upozaděno hledisko chronologické, a především, což už lze považovat za otázku 

k dalšímu řešení, perspektiva hodnotová. Práce sdružuje některé kulturně a politicky významné 

Jiráskovy aktivity s projevy opravdu okrajovými, aniž by dávala možnost mezi nimi rozlišovat 

(autorka se to pokouší kompenzovat v Závěru, když např. podtrhuje Jiráskův podíl na 

reprezentativní publikaci Čechy). Otázkou je samozřejmě i autorčino pojetí kulturní historie, 

které považuji za značně široké (sám bych postavil stranou např. nekrology, kritické posudky a 

polemiky i některé z jubilejních článků). Množství faktů z různých oblastí, s nimiž autorka 

pracuje, potom někdy vede i k poněkud subjektivnímu hodnocení historických jevů a událostí 

(např. pozn. č. 30 o punktacích). 

 Zmíněné výhrady jsou ale jen marginálního rázu a jsou zamýšleny především jako 

podněty k další autorčině práci.  Práce sama má značný potenciál a lze ji rozvíjet různými 

způsoby a směry – např. komparací s kulturněhistorickými pracemi jiných beletristů (kontext, 

který by měl být v práci alespoň zmíněn), příp., jak i sama autorka upozorňuje na s. 146, 

srovnáváním zdánlivě jen „recyklovaného“ užití určitého námětu či motivu v odborných, 

publicistických a beletristických Jiráskověých textech (srov. např. tři varianty pověsti o 

„růžovém paloučku“, ve fejetonu Pokroku 1876, ve Starých pověstech českých z roku 1894 a 

v časopisecky publikovaném slavnostním proslovu z roku 1921).  

 Přednosti – šíře záběru, promyšlenost koncepce, komplexnost, pečlivost, poctivá práce 

se zdroji, orientace v odborné literatuře z několika oborů – v práci nicméně jednoznačně 

převažují. Proto ji v jejím celku hodnotím velmi pozitivně a navrhuji klasifikaci „prospěla“. 
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