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Marek Pausz se zaměřil na dílo Rudolfa Karla Zahálky (1867–1899), autora 

nerozsáhlých, subjektivně laděných próz především z venkovského a maloměstského 

prostředí, předčasně zemřelého a zároveň dosud nedostatečně literárněhistoricky 

zpracovaného. V tomto ohledu je třeba ocenit již výběr tématu předložené práce; za 

zdařilé lze považovat i její zpracování založené na pozorné četbě pramenů, na znalosti 

dosavadní literatury předmětu, a zvláště na úsilí postihnout nově zásadní rysy 

Zahálkova díla, též ve srovnání s dobovými vlivy a texty dalších literátů. 

Předložená práce je formálně i formulačně spolehlivá (byť s jistými výkyvy), jako 

celek působí vyváženě. Struktura práce jako celku i jednotlivých kapitol je logická 

a funkční. V kapitole Nástin dobové situace se autor snaží podat alespoň stručný 

přehled dobových událostí, křížících se směrů a vlivů, resp. časopisů, a to s ohledem na 

následující analytickou část – jako možností pro mladého literáta. Stěžejní část 

předložené práce představuje kapitola Analýza díla: umění kresby, za nejzdařilejší 

považuji právě charakteristiky jednotlivých Zahálkových textů (oproti obecnějším, 

kontextovým pasážím). Netradiční, nicméně účelné je umístění portrétu R. K. Zahálky, 

shrnujícího jeho životaběh a představujícího posmrtně vydaný soubor Kresby (péčí 

Viléma Mrštíka), až za výklad jeho díla. Přínosný je rovněž bibliografický soupis 

Zahálkových literárních prací. 

Autor shromáždil dostupný materiál a podal přiléhavou a v mnohém objevnou 

charakteristiku Zahálkova celoživotního díla publikovaného časopisecky v průběhu 

devadesátých let 19. století, které utřídil podle tematických a žánrových rysů (kresby, 

resp. črty, obrázky) a převažujících postupů, a znovu pak naznačil jejich místo 

v dobových souřadnicích. K tomu účelu formuloval relevantní otázky a snažil se přitom 

vyhnout zjednodušujícím či polarizujícím kategorizacím a generalizujícím zařazením, 

soustředil se na znovu-čtení textů, na jejich poetiku. Zařazování Zahálkových próz do 

pomyslného pomezí metod realismu a impresionismu s psychologizujícími momenty 

pak v Závěru na základě svých zjištění (i polemicky) zpřesňuje: odmítá jejich spojování 

s naturalismem a podtrhuje jejich osobitost i blízkost typu náladových, 

impresionistických kreseb stylu Viléma Mrštíka i dobovým výtvarným inspiracím, navíc 

s příklonem k tematizaci národnostních problémů. 

Celkově lze konstatovat, že ve své bakalářské práci o R. K. Zahálkovi Marek 

Pausz přesvědčivě prokázal schopnost spolehlivé literárněhistorické práce a vnímavé 

interpretace a naplnil stanovený cíl. Doporučuji jeho práci k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 
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