
Oponentský posudek na bakalářskou diplomovou práci Anny Hejmové 

"Julius Fučík: Divadelní kritiky" 

Práce, která se zabývá jednou z ikon komunistické propagandy - tedy 

osobností a dílem Julia Fučíka - není v žádném případě příkladem snadného 

tématu a jednoduše přístupného materiálu. Jak autorka Anna Hejmová 

v úvodu práce sama přiznává, je pro ni Fučíkova osobnost tématem již 

poněkud vzdáleným, nicméně obestřeným jistou aurou tajemnosti a 

komplikovanosti. 

Bakalářská práce A. Hejmové se po stručném představení Fučíkovy 

osobnosti věnuje takřka výhradně jeho divadelně-kritické tvorbě v dobových 

periodikách. Autorka se rozhodla zpracovat a sledovat Fučíkovy kritiky 

v chronologické linii, podle doby jejich vzniku. Práce je tak poměrně 

přehledně členěna na kapitoly pojmenované podle jednotlivých periodik 

(novin, časopisů), do nichž Fučík během svého života přispíval (Pravda, 

Proletkult, Socialista, Host, ReD a další). 

V každé z kapitol autorka nejprve stručně představuje samotné 

periodikum a následně na vybraných příkladech Fučíkových recenzí sleduje 

jeho kritický rukopis. Jak v úvodu předestírá, zajímal ji (mimo jiné) pohled 

na mladého kritika, kterým Fučík byl, a na vývoj jeho přemýšlení o divadle (a 

dění okolo). 

Nejrozsáhlejší kapitola je věnována Rudému právu, do nějž Fučík 

přispíval nejčastěji a velká pozornost je věnována rovněž kritické reflexi 

tvorby Osvobozeného divadla. V těchto pasážích se autorka někdy 

neubránila tomu, aby hodnotila samotnou práci W+V a jakoby přitom 

pozapomněla na Fučíka-kritika. 
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Je možná trhu škoda, že některá témata jsou v práci pouze naznačena 

a nejsou dále rozvedena, ačkoli slibují (a autorka sama to explicitně uvádí) 

značné možnosti. Viz například by stálo rozhodně za úvahu rozpracovat 



otázku porovnání rozdílů Fučíkova psaní pro noviny a pro časopisy (s. 30). 

Komentář a ukázka na konkrétním příkladě by práci rozhodně mohl prospět. 

Autorka jinak zdařile pracuje s primárními prameny (práci navíc 

doplňuje přehled Fučíkových recenzí a kritik seřazených chronologicky podle 

periodik a dle do by vzniku), cituje z nich a snaží se Fučíkovy texty 

komentovat a začleňovat do dobového kontextu a do kontextu vývoje 

kritikova myšlení a rukopisu. 

Autorka se nebojí na některých místech používat moderního slovníku 

a poměrně trefně tak například pojmenovává jeden z časopisů, do nichž 

Fučík přispíval (Žijeme) jako "lifestylový" (s. 31). 

V některých pasážích by však neuškodila pečlivější redakce textu a 

ohled na čtenáře, neboť je místy nesnadné zorientovat se například v tom, 

kdy byla recenze, o níž je řeč, napsána (datace někdy zcela chybí, případně je 

až v dalším textu - tyto nedostatky však do jisté míry napravuje zmiňovaný 

soupis Fučíkových kritik v závěru). V textu najdeme rovněž několik drobných 

chybiček (přebývající a chybějící písmena apod.). Poněkud závažnější je však 

pscmíjména Jakobson v podobě "Jacobson". 

Práce A. Hejmové pracuje se zcela adekvátní odbornou literaturou, 

neopomíjí (zdá se) žádné zásadní práce. 

Práci považuji (v rozměru bakalářské diplomové práce) za zdařilý 

příspěvek k analýze kritické tvorby Julia Fučíka a k neopominutelné kapitole 

z dějin českého divadla XX. století. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 

známku: výborně. 

V Praze, 7. září 2008 

/ 
Mgr. Petr Christov, Ph.D. 


