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Předložená bakalářská práce je pokusem o všestrann~ portrét spisovatele a novinái"e 

Karla Poláčka. Práce se v zásadě dá rozdělit na dvě části. Po krátkém úvodu se diplomantka 

soustředila na životní osudy Karla Poláčka. sledL~je vliv rodiny. přátel i společensk~ch 

událostí na Poláčkúv osobní život, jeho postoje i najeho tvorbu. 

Druhá část práce je členěna do čtyř kapitoL \' kterých Natálija MoutvicO\á 

charakterizL~je dílo K. Poláčka. Všímá si jeho prací publicistických, uveř~I1ovaných v radě 

novin a časopisú, souború novinářských povídek a románú o maloměšťáctví. Samostatnou 

podkapitolu věnuje románu Bylo nás pět. jenž je často považován za vrcholné Poláčkovo dílo. 

Univerzálnost osobnosti K. Poláčka dokládá autorka jeho spoluprací s filmem a divadlem i 

jeho činností překladatelskou. Bakalářskou práci uzavírají kapitoly o přijetí Poláčkova díla 

českou literární kritikou a o jeho významu pro českou kulturu. 

Při hodnocení bakalářské práce Natálije Moutvicové je podle mého soudu třeba ocenit 

přehledné členění obsahu. jasně stan(wené cíle každé kapit(ll~ i \elmi dobrou práci s textem. 

Závěry diplomantky jsou vhodně podlož.eny citacemi z pr(l/aick~ch děl i odkazy na odbo;'nou 

literaturu. Autorka úspěšně ukázala. jak se laska\~ pohkd P~)láčkova humoru na poněkud 

úzký maloměšťácký svět občas mění \ nemilosrdl1~ pohled satirika. Podobně jako Karel 

Čapek i Poláček varoval pi"ed nebezpečím Ill\šknkll\ ť I1cl1\ bl10sti maloměšťáka. jež se 

múže stát podhoubím pro totalitní režim. 

Natálija Moutvicová charakterizuje r\,lúčl\~\\ \ proz) z hlediska tematického. 

kompozičního i jazykového. Názorně dokl:ldá. jak stereotypní život maloměsta Poláček 

zachytil stejnými typy postav. opako\all~ll1i Pllpis: činllustí a chování jedincú i opakovaně 

používanými vyprávěcími postupy. l)dailněji '.c \C'nuje rozboru humoru a grotesky 

v Poláčkových prózách. uvádí pI-íklad~ situační. \ ~ r~l/(\\ é i jazykové komiky. Domnívám se 

však, že málo prostoru bylo věno\:ulP \ ~r~l/nt.:·i':'l :-r'~ciťikaci literárních termínú, s kterými 

autorka pracuje, jako např. humor. kpmika. :;rll{esKa. satira aj. Na několika místech 

bakalářské práce se správně lI\ádí. h: htn rulll no-;itelem komičnosti je jazyk. Výběr a 



nakupení ustrnulých jazykových prvků je samo zdrojem komického účinku. Autorka 

zdúrazI1uje, že se jedná o dobře odposlouchaný jazyk každodenních hovorú a všímá SI 

směsice spisovné knižní i hovorové češtiny a češtiny obecné, příkladú hant):rky hráču. 

sportovních fanouškú, slangu obchodníkú, dětského a klukovského vyjadřování. Rozsah 

bakalářské práce nedovolil podrobněji se věnovat prostředkúm jazykové komiky i ohlasu 

Poláčkova díla. Při dalším studiu Poláčkova díla by bylo ti'eba zaměřit se napi·. na práci 

s kontrastem (kontrast mezi jazykovou stránkou a obsahem, mezi jazykovými prosti'edk) 

rúzného slohového zabarvení), na použití ustálených rčení a přívlastkú, na využití pi'irovnáni 

a parodování frázÍ. Doporučovala bych také podívat se na studii A. Hájkové: Komika jako 

nástroj kritiky maloměšťáctví v díle Karla Poláčka. Praha, 1972. 

Bylo by samozřejmě možné poukázat v práci i na dílčí nedostatky (ch\'()\ 

v interpunkci, v morfologii i syntaxi), ale pozitiva podle mého soudu výrazně p(-evažují. 

Bakalářská práce je napsána přehledně a čtivě, spli1uje všechny nároky na ni kladené. 

Navrhuji hodnocení výborně. 
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