
Oponentský posudek na diplomovou práci Jana Hrona 

Korespondence Václava Havla 

Práce Jana Hrona má dvě části: komentovanou edici dopisů Václava Havla různým adresátům (s. 

31-94) a úvodní kapitolu, ve kterém diplomant korespondenci analyzuje. Hned je třeba říct, že obě 

části mají vysokou úroveň. Diplomant si jasně stanovil kritéria výběru dopisů (jde o Havlovy 

"učitele", tedy osobnosti o jednu až dvě generac~ starší, nikdo z nich už nežije), vysvětlil, proč nejsou 

zařazeni další adresáti (korespondence se ztratila nebo není přístupná), proč některé dopisy chybějí 

(Jiřímu Kolářovi), zdůvodnil význam této korespondence pro ontogenezi Havlova uměleckého i 

občanského profilu i pro fYlogenezi české kultury padesátých a šedesátých let minulého století. S 

velmi dobrou znalostí pramenů Jan Hron sleduje vývoj mladého Havla, formování jeho kulturních 

postojů a jeho postoje k jednotlivým adresátům (kupř. groměna vztahu Josefa Šafaříka k Havlovi po 

vzniku Charty 77). Objevují se přitom i nové nebo ne zcela známé informace, jako je např. úsilí 

Václava Havla o znovuobnovení Chalupeckého a Grosplanových Listů pro umění a kritiku (s. 18), 

jeho angažování Seiferta do soudního procesu se Svatoplukem Karáskem (s. 25) či Justlova korektura 

Havlovy poznámky o Holanově antisemitismu (s. 26). 

Stejně pečlivě připravená je druhá část práce, která obs~huje na sto Havlových dopisů, pohledů atd. z 

padesátých až osmdesátých let. Po stránce textologické jí nelze nic vytknout, ediční zásady jsou 

formulovány výstižně a práce je dodržuje. Vysokou kvalitu mají vysvětlivky, v nichž diplomant 

shromáždil množství cenných údajů a informací. Práci yedle seznamu literatury doplňuje užitečný 

jmenný rejstřík. 

Protože některé dílčí problémy jsem s autorem probral už v její předchozí verzi, nemám práci co 

vytknout. Drobné překlepy (s. 6: "Havlova zrání v padesátých let") jsou zanedbatelné. Jan Hron 

prokázal výbornou schopnost orientovat se v kulturních i literárních souvislostech a právě tak 

schopnost pečlivé ediční přípravy korespondence. Diplomová práce je nadprůměrná, doporučuj u ji k 

obhajobě jako výbornou. 
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