
Oponentský posudek práce Jiřího Máchy Barák smrti Jana Weisse. 

Práce Jiřího Máchy o próze Jana Weisse je prací v jistém smyslu pro mne mimořádnou. 

Měla jsem možnost trochu sledovat její vznik a její radikální proměny. 

Na této práci se ukázalo, co všechno diplomová práce je a může být. Je to totiž podle mého 

názoru hlavně cesta, a často cesta velmi nesamozřejmá. Možná že práce nad diplomovou 

prací je jedním z posledním momentů, kdy student má čas se zamyslet a korigovat to, co se 

naučil, a využít svých schopností a potencí k syntéze poznatků získaných na vysoké škole. A 

zde opravdu nezastupitelná úloha školitele, který tuto někdy namáhavou cestu prochází se 

studentem. Toto vše jsem chtěla předeslat, neboť si myslím, že právě tato práce naplňuje 

specifika diplomové práce, je zvláštním zápasem o poznání, nejen materiálu, ale snad i sebe 

sama. 

Záměrem práce je nalezení způsobu, jak se vypořádat s autorovou ranou povídkovou 

tvorbou Jan Weisse a zařadit ji do kontextu české literatury. 

Nejprve sleduje recepci prvního vydání a možné klíče, jimiž se dají povídky popisovat. Volí 

duální opozice snu a skutečnosti, fikčnosti a autenticity, jimiž se vyrovnává s napětím, které 

se objevuje od prvních kritik Baráku smrti: kam zařadit tyto prózy v kontextech válečné 

literatury a tehdejších avantgardních směrů. Mácha proto také reflektuje dostupné literárně 

historické výklady, z nichž si vytváří sice občas poněkud nesourodý, ale vlastně funkční 

horizont, do nějž je Weiss zařazován. Již v první části na základě svých opozic formuluje 

tezi, že Weissova sbírka Barák smrti a hlavně jeho titulní povídka je dílo, který se dá 

přiřadit k poetice expresionismu. Tato teze není nikterak samoúčelná a pouze registrující, jak 

by se na první pohled mohlo zdát; Mácha je si totiž vědom problematičnosti samotného 

historického pojmu expresionismus. A za pomoci důkladně prostudované teoretické literatury 

o expresionismu si potom v druhé části své diplomové práce vytváří pojmovou síť, do níž 

Barák smrti vsazuje. Zde je třeba ocenit i to, jak Mácha vyrovnal i s cizojazyčnými zdroji, 

které bezmyšlenkovitě neopisuje, ale skutečně využívá ke konstrukci pozadí, na němž potom 



vyrůstá vlastní naratologická a stylistická analýza textů. V některých případech je sice 

výklad chaotický a nesourodý, ale z textuje zřejmé velké úsilí se vyrovnat s nelehkým 

úkolem ovládnout dnes již značně promyšlenou literárně-estetickou konceptualizaci tohoto 

hlavně německého avantgardního směru. 

Naratologická část se vrací k některým opozicím, které Mácha již vymezil v první části. 

Doplňuje je zkoumáním prostoru a času. Sleduje některá témata, která vyvstávají jako 

klíčová pro zařazení k expresionismu jako strach, kauzalita, nemoc, ošklivost a groteska. Daří 

se mu načrtnout plastický dynamický obraz povídek, jemuž neubližují občasné trochu naivní 

formulace a argumenty. 

Za zajímavý doplněk považuji pokus o analýzu ilustrací k 1. vydání Baráku smrti od Otto 

Matouška. Mácha ukazuje, byť jen velmi stručně a nerozvitě, paralely textu Jana Weisse a 

linorytů Otto Matouška. Vložená podkapitola působí zpočátku nemotivovaně, je totiž 

předsazena před analýzu textu Baráku smrti. Její opodstatnění vyvstane zřetelně po přečtení 

následné analýzy, kde se Mácha vrací k některým klíčovým postřehům a zobrazením, 

přítomným již v ilustracích. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku jedna. 

V Praze 26. 1. 2010 

Libuše Heczková, PhD. 


