
Oponentský posudek na diplomovou práci Petra Kleňhy

Práce, nazvaná Proměny vypravěče v próze Jaromíra Johna, se věnuje autorovi, který 

nebývá v popředí zájmu. Je příznačné, že John se neobjevuje v "akademickém" 

Slovníku české literatury po roce 1945 (1995), ač jeho kritéria prokazatelně splňuje, 

ale příznačné je také to, že jeho jméno nepadlo ani v jinak velmi zevrubné kritice 

tohoto slovníku. Nehlásil se k žádné politické ani literární skupině, byl to 

individualista, ale nikoliv outsider české kultury. Nepatřil k těm, kdo byli prosazováni 

za komunistického režimu, ale ani k těm, kdo byli po roce 1989 rehabilitováni. Jeho 

osobnost i jeho dílo si ovšem pozornost zaslouží a zdařilá práce Petra Kleňhy to 

dokazuje.    

Šťastně bylo zvoleno téma. Právě vypravěč a narativ hrají v Johnových románech a 

povídkách (podobně jako v díle jeho přítele Vladislava Vančury) klíčovou roli. 

Šťastný byl také výběr Johnových knih, na které se zaměřuje interpretace: kromě pěti 

románů, z nichž se větší pozornost věnuje Moudrému Engelbertu a Pampovánku, jsou 

to jen povídky Večery na slamníku. John je totiž autorem velkého počtu značně 

různorodých próz (Zbloudilý syn, Boský osud, Příběhy dona Quijota, Rady 

snoubencům udílené strýčkem Romualdem, Dořini milenci a jiné kratochvíle, 

Eskamotér Josef aj.) a výklad celé jeho prozaické tvorby by vedl k nežádoucí 

extenzitě. 

Autor se opírá hlavně o naratologické koncepce Lubomíra Doležela, Franze Stanzela, 

Shlomith Rimmon-Kenanové, využívá také prací Tzvetana Todorova, Gérarda 

Genetta, Wolfa Schmida, Tomáše Kubíčka a dalších. Oceňuji to, že představení těchto 

koncepcí není samoúčelné, jak to bohužel často v diplomových pracích bývá, ale 

vztahuje se funkčně k Johnovu dílu (s. 12, 15, 21), pojetí autorského vyprávění, 

fokalizaci a využití ironie.

Jednotlivé analýzy povídek a románů jsou přesvědčivé. Můžu zmínit mimo jiné soud o 

výjimečném postavení próz Lajtnant Zlatíčko a O těch, kteří jsou silami země ve 

Večerech na slamníku, střídání autorského a osobního vypravěče v Moudrém 

Engelbertovi, proměny hlediska a fokalizace v tomto díle, které vedou ke znejistění 



čtenáře. Dále např. dominantní roli autorského vypravěče ve Výbušném zlotvoru, 

vypravěče jako "průvodce" v Pampovánku, ironii jako záměrné použití hlediska v 

tomto románu, jež je v rozporu s očekávaným hlediskem čtenáře, vypravěče v masce 

jarmarečního zpěváka v Hondovi Cibulků. Zajímavý je postřeh o projekci Johnových 

(vlastně Markalousových) estetických názorů do nedokončeného románu Estét. Petr 

Kleňha si přitom všímá nejen proměn vyprávění, ale také jejich stylistických důsledků 

a celkového smyslu děl (s. 43-44, 48-49, 49-50, 58-59, 66). 

Připomínky k práci mám spíš dílčí. Píše-li autor, že román Moudrý Engelbert (1940) 

se z hlediska vzestupu žánru sebereflexivního románu ve 20. a 30. letech dvacátého 

století, jak jej vymezuje Daniela Hodrová, "opožďuje", není to šťastná formulace. 

Předně literatura nejsou dostihy a zadruhé je sebereflexivní román v podání Hodrové 

abstraktní konstrukt, jenž nemá přesné historické zakotvení jako ho má třeba žánr 

pásma. Blahynkovo vydání Večerů na slamníku z konce 50. let má sice na obálce rok 

1960, ale datace je 1959. Několikrát se Johnovo dílo srovnává s dílem Haškovým (s. 

32, 46-48, 56, 58), se Švejkem a Dějinami strany mírného pokroku, což je na místě. 

Nicméně by stálo za to doplnit, že i když v Johnových prózách najdeme sklon k ironii 

a satiře, nevázané fabulaci, mystifikaci, Johnův vypravěč je většinou (až na Večery na 

slamníku) na rozdíl od Haškova typem intelektuálního, reflexivního vypravěče 

(podobně je tomu u Vančury nebo Součkové).  Střídavé používání psaní Er-forma a er-

forma má zřejmě oporu v úzu Doležalově resp. Stanzelově aj., ale mohlo by být 

sjednoceno, je to jenom formalita. V literatuře o Johnovi, jinak zevrubné, chybí svazek 

jeho korespondence Polohy srdce (1982, eds. Marie Krulichová a Milena Vinařová). I 

když je v něm mnoho sdělení soukromého rázu, najdeme zde (např. ve vzájemné 

korespondenci Johna s Šaldou a Vančurou) i zajímavé postřehy k estetice a poetice 

Johnova díla (nemýlím-li se, dopisy s Františkem Halasem také dokládají, že slovo 

"pampovánek" pochází od Halasova syna). Překlepy, pravopisné chyby nebo vybočení 

z odborného stylu se objevují jen zřídka ("teda pokud jím není mimozemšťan" na s. 

22; "Johnovým dílech" na s. 24; Vančurova kniha se jmenuje Hrdelní pře anebo 

Přísloví, s. 66; "Dořiny milenci" v Literatuře na s. 74).

Petr Kleňha prokázal ve své práci výbornou znalost materiálu, velmi dobrou orientaci 

v literární teorii a schopnost interpretace literárního textu. Lze říci, že jeho práce 



zaplňuje jednu z mezer v české literární historii. Doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji známku "výborně" nebo "velmi dobře" podle průběhu obhajoby.  
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