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Posudek vedoucího práce 

Diplomantka se ve své bakalářské práci věnuje zajímavému tématu, a sice dílu Karla 

Poláčka. Práce obsahuje i informace o životě spisovatele a dobovém kontextu, který ovlivnil 

Poláčka jako autora próz, novináře a překladatele. Studie je členěna do šesti kapitol - první 

pojednává o životě autora, ve druhé kapitole je přehled Poláčkova beletristického a 

publicistického díla včetně informace o Poláčkově práci pro film a divadlo. Ve čtvrté kapitole 

pak autorka ještě připojuje zajímavý dodatek, pohled na typ a vývoj Poláčkova specifického 

typu humoru. V posledních oddílech se práce věnuje literární kritice a ohlasu Poláčkova díla. 

Závěr práce vyhodnocuje autorův význam pro českou literaturu. 

Vysoce hodnotím samostatný přístup pisatelky při sledování typických rysů Poláčkova 

díla. Při rozborech díla vychází z textů, na nichž staví svá zamyšlení nad výběrem témat a 

jejich zpracováním, zvláště se věnuje variacím velmi často v dílech frekventovaného tématu 

malého českého člověka. Pisatelka vyzdvihuje Poláčkův zájem o společenské dění, současný 

život, schopnost autora postřehnout specifické detaily, všudypřítomný kritický i chápající 

zájem o prostého člověka a jeho životní styl, často zapadající do maloměšťáckých kolejí. 

Práce se zaměřuje obsahovou i formální stránku díla, na autorské postupy typické nejen pro 

novinářskou, ale i pro povídkovou a především románovou tvorbu Poláčka. Sleduje výskyt a 

vývoj určitých motivů, témat, jednotlivé rysy autorského přístupu k nim i jejich postupné 

proměny, vývoj výstavby textů, jejich variace procházející v různých modifikacích celou 



Poláčkovou tvorbou. Vývoj v díle Karla Poláčka Natálie Moutvicová sleduje v chronologicky 

řazeném přehledu a většinou všestranném rozboru děl. Práce se snaží postihnout autorův 

umělecký přístup, typičnost i svébytnost jeho uměleckého odrazu reality, poukázat na 

charakteristické rysy díla vytvářející stále živý humor K. Poláčka. 

Bakalářská práce diplomantky je psána kultivovanou češtinou, je čtivá, zajímavá, 

oceňuji dobré zvládnutí a zpracování odborné literatury, která je jednak vhodně vybrána, 

jednak je i z hlediska kvantitativního plně dostačující. Pisatelka zaujímá k určitým faktům 

vlastní stanoviska, komentáře a zhodnocení podložená studiem pramenů a literatury, určité 

vybrané části díla tak nahlíží z pohledu kritické literatury i přidává závěry vlastní. Text studie 

je dobře zpracován i po stránce pravopisné. Chyba v koncovce přídavného jména na str. 13 

(datum PoláčkovLsmrti) je výjimkou. 

Za nejpřínosnější část práce považuji její čtvrtou kapitolu, zabývající se pojmem 

humor a poukazující na jeho různé podoby v Poláčkově díle. Pisatelka si jako zdrojů komiky 

nejen situační na konkrétních příkladech všímá i jazykového plánu děl, různých uměleckých 

postupů autora. 

Pro obhajobu doporučuji soustředit se na náměty a umělecké postupy specifické pro 

Poláčkovu tvorbu. 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k jejímu samostatnému vypracování navrhuji 

hodnocení: výborně. 

V Praze 28.5.2010 
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