
Posudek bakalářské/magisterské diplomové práce
Posudek - Závěrečná práce - CŽV  

Student: Lucie MRÁZOVÁ

Obor: ČJ - HV

Název práce v českém jazyce:
Arabeska Františka Heritese a Otakara Mokrého

Název práce v anglickém jazyce:
Arabesque genre in the work of František Herites and Otakar Mokrý

Vedoucí práce: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.

Oponent práce: prof.   PhDr. Dagmar Mocná, CSc.  

Posuzovaná práce má zřetelnou a z hlediska zvoleného tématu až na jednu výjimku náležitou 
osnovu: první část tvoří naznačení relevantních kontextů dobových i žánrových; druhá část práce 
pak slibuje být analýzou drobné prózy obou zvolených autorů. Tou výjimkou je  vložená 
biografická kapitola, která není ničím víc než standardním slovníkovým heslem a s tématem práce 
nijak nesouvisí; autorka ostatně žádnou souvislost s ním nehledá a upřímně řečeno, i kdyby o to 
usilovala, jen těžko by ji nalezla.

Problém ovšem začíná v momentě, kdy začneme sledovat, jakým způsobem autorka osnovu své 
práce naplňuje. V první kapitole autorka nastiňuje standardním kompilačním způsobem literární 
situaci v 2. polovině 19. století. Slouží jí ke cti, že pracuje s relevantní sekundární literaturou a 
neopomíjí nejnovější literárně historické práce, věnované problematice realismu. Zásadním 
problémem pro následující praktickou část práce ovšem je, že  nástin dobového literárního kontextu 
propojuje s vlastním tématem své práce jen minimálně a ještě problematickým způsobem. Např. na 
s. 10 uvádí že důvodem zařazení  pojednání o májovcích bylo to, „že lze zaznamenat v 
Heritesových arabeskách romantické motivy“. Jenže romantismus, byť se v tvorbě májovců 
objevuje, pro jejich tvorbu a zejména pak pro jejich literární program typický nebyl, ba právě 
naopak.  

Přitom v praktické části práce místy (jakoby bezděčně) vyplouvá na povrch zajímavé téma vztahu 
Heritesových próz k biedermeieru (např. na s. 40), přičemž informace o tomto pro českou literaturu 
významném směru v obecné kapitole chybí. Přitom se zdá, že řešení vztahu arabesek ruchovsko-
lunmírovské generace k relevantním směrům té doby (realismus – parnasismus – biedermeier) by 
bylo nosnou výzkumnou otázkou pro celou práci (či alespoň jedním z aspektů analýzy).
Navzdory tomu považuji kapitolu o dobovém literárním kontextu za nejakceptovatelnější z celé 
práce. 

Výrazně problematičtější je následující genologická kapitola. Vyjevuje se to již v jejím názvu 
Salonní próza v Heritesových Arabeskách a vznik a vývoj črty, arabesky. Autorka nikde 
nevysvětluje, proč jsou pro ni relevantní právě tyto žánry, proč klade v titulu salonní prózu na první 
místo a arabesku až na konec, přestože její práce má být právě o arabesce, a zejména pak, jaký je 
vzájemný vztah salonní prózy a črty k arabesce. 
Tím se ovšem teoretické podloží pro praktickou část práce rozplývá, neboť není jasné, co vlastně 
chce autorka na prózách zvolených autorů sledovat. Vyjevuje se, že si autorka explicitně (a zřejmě 
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ani implicitně) nezformulovala základní výzkumnou otázku. Chvályhodná snaha o připomenutí 
prózy pozapomenutých autorů z regionu, k němuž má vztah, jistě takovouto výzkumnou otázkou 
není. A není jí ani to, co v úvodu práce deklaruje, tj. „interpretační analýza a možná komparace 
vybraných děl“ obou spisovatelů. To lze učinit mnoha způsoby a je třeba si některý z nich vybrat a 
přidržet se jej. 

Genologická neujasněnost se poté projevuje i v praktické části práce, kde autorka pracuje s 
uvedenými žánrovými označeními promiskuitně („kresbu lze považovat i za drobný žánr črty“ – s. 
44) a navíc k nim přidává označení „kresba“, aniž blíže vysvětluje, jaké má podle ní text tohoto 
typu rysy. Fakt, že se toto označení objevuje v knižních vydáních Heritesových drobných próz, 
nestačí. Je třeba zodpovědět otázku, jaké bylo dobové chápání tohoto označení a proč je asi Herites 
zvolil. Zřejmě mezi arabeskou a kresbou cítil rozdíl – ale jak se to projevilo v jeho prózách? 
Skutečně tam najdeme prózy dvojího typu? Tyto důležité otázky si autorka vůbec nepoložila. Bez 
jakéhokoli dalšího vysvětlení pak v praktické části užívá ještě označení „genre“, pro jehož práci s 
ním platí vše, co bylo řečeno výše.

Problematičnost praktické části práce je především důsledkem  toho, že si autorka neujasnila 
základní výzkumnou otázku.  Autorka se pokouší o analýzu vybraných próz, jenže způsobem, který 
vzbuzuje zásadní pochyby. V čem tkví?
1. Vzhledem k názvu práce i formulace jejích cílů v zadání bylo lze očekávat, že autorka soustředí 
pozornost na žánrovou charakteristiku Heritesových próz, konkrétně, že odpoví na otázku, které z 
nich lze považovat za arabesky a které nikoli. Dále pak, že stanoví specifické rysy  Heritesových 
arabesek. To vše však v práci postrádám.
2. Autorka nikde nezmiňuje, které ze sledovaných próz Herites označil jako arabesky a které nikoli 
(popř. zda je žánrově neoznačoval vůbec). Přitom o některých prózách hovoří jako o arabeskách, 
některé žánrově nijak neoznačuje a o jiných uvádí, že arabeskami spíš nejsou. Patrně si tedy nějaká 
žánrová kritéria zvolila, ale čtenáře práce s nimi neseznamuje.
3. Analýza jednotlivých arabesek je příliš stručná (často jen jeden odstavec). Tam, kde je obšírnější 
(týká se to Arabesek a kreseb II) zase sklouzává k převyprávění děje.

Všechny uvedené výhrady jsou koncepčního rázu. Na druhou stranu je třeba zaznamenat, že v 
praktické části autorka přináší cenné dílčí postřehy k povaze Heritesových próz. S užitkem přitom 
čerpá ze studie Pavlíny Duškové Salonní próza Františka Heritese. Pakliže by tyto postřehy 
usouvztažnila, dokázala by zřejmě alespoň zčásti odpovědět na výše uvedené otázky po povaze 
Heritesovy drobné prózy i situace žánru arabesky v inkriminovaném období. Zejména se tu rýsuje 
zajímavá otázka po vztahu arabesky k tzv. salonní próze. Bohužel tyto dílčí podněty nejsou nijak 
usoustavněny a dostatečně interpretačně vytěženy.

Velmi zvláštním dojmem působí krátká kapitola o dobové recepci Heritesova díla. Autorka nijak 
neobjasňuje, co ji k jejímu zařazení vedlo, ani proč vybrala právě ony tři recenze, z nichž cituje. 
Hlavní problém je však v tom, že autorka citace z kritik nijak nekomentuje. Přitom sám nápad 
prozkoumat dobovou recepci Heritesova díla není vůbec špatný; z recenzí bychom mohli vyčíst, zda 
a jak soudobá kritika reflektovala žánrovou povahu Heritesovy drobné prózy. To by se ovšem 
autorka musela držet výzkumné otázky naznačené titulem její práce, kterou de facto nepřijala za 
svou.

Rozpaky rovněž vzbuzuje poslední kapitola práce věnovaná O. Mokrému. Na osmi stranách lze jen 
těžko něco relevantního o próze tohoto spisovatele sdělit, zejména když jde opět o povšechný popis 
několika jeho próz bez důrazu na genologickou problematiku. Jsem přesvědčena, že by bylo lepší, 
kdyby autorka v situaci, kdy (ať už z jakýkoli důvodů) nebyla s to pojednat o Mokrého próze 
podrobněji, zúžila původně zamýšlený rozsah práce na Heritesovu prózu. Takto se jen posiluje 
dojem náhodnosti a nepromyšlenosti celku práce.



Výsledný dojem z odevzdané práce kazí i značné množství pravopisných chyb (zejména i/y v 
příčestí minulém). Nedomnívám se, že by autorka neovládala elementární pravopisné normy, 
uvedený jev vnímám jako projev ledabylosti při korektuře textu. Jde sice o formální záležitost, 
nicméně v případě posluchače bohemistiky nepřijatelnou.

Ze všech uvedených výhrad plyne závěr, že bakalářská práce Lucie Mrázové stanoveným kritériím 
nevyhovuje. Nicméně vzhledem ke ztíženým podmínkám studia v tomto školním roce připouštím 
tuto práci k obhajobě. Na jejím průběhu bude záviset výsledná klasifikace.

K obhajobě mám následující otázky, vztahující se k tomu, co mělo být v práci objasněno, avšak 
nestalo se tak:

1. Vykazují Heritesovy prózy autorem explicitně označené jako arabesky společné rysy? Jaké?
2. Čím se od nich liší Heritesovy prózy nesoucí jiné žánrové označení?
3. Jaký je vztah mezi pojmy arabeska a salonní próza v obecné rovině? Jak je tomu u Heritese?
4. Jaký je vztah Heritesových próz k relevantním literárním směrům 2. poloviny 19. století?
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