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     Na diplomové práci oceňuji již výběr tématu, neboť Jiřího Wolkera stihl osud autora 

nadměrně preferovaného minulým režimem, a v důsledku toho nyní marginalizovaného. Nyní 

již bezesporu nastal čas vrátit se k dílu tohoto autora, kontroverzně vnímaného vlastně od jeho 

vstupu do literatury a přečíst jej znovu, tentokrát už nepředpojatě. Na učitelské fakultě to pak 

platí dvojnásob, neboť v době obecného úpadku zájmu o poezii patří Wolker k těm nemnoha 

básníkům dvacátého století, kteří spontánně oslovují mladou generaci, jak také diplomantka 

na základě vlastní zkušenosti zdůrazňuje. 

     Název práce (Jiří Wolker, osobnost a dílo) napovídá, že z hlediska pojetí tématu jde o 

monografickou práci tradičního typu, jež po nastínění autorových životních okolností a 

dobového kulturního a společenského kontextu víceméně rovnoměrně probírá jednotlivé 

autorovy tituly z hlediska jejich geneze, témat a vyjadřovacích prostředků a proměn jejich 

recepce. Autorka si nepokládá žádné speciální otázky, nestanovuje žádný specifický zorný 

úhel, pod nímž bude Wolkerovu osobnost a tvorbu nahlížet. Přesto je její práce zajímavá a 

podnětná. 

       Hlavním důvodem této podnětnosti je po mém soudu diplomantčin autentický, bytostně 

čtenářský přístup k Wolkerovým textům. S až obdivuhodnou důsledností se dokázala vyhnout 

jakémukoli předkódovanému čtení, ať už glorifikujícímu, anebo zatracujícímu; o této 

kontroverzní recepční tradici je sice dobře poučena, avšak navzdory ní si čte Wolkera po 

svém, a to velmi vnímavě. Dokáže vystihnout jeho přednosti (zejména prostotu dikce, 

spojenou s originální, zřetelnou obrazností), ale nezastírá ani jeho úskalí, zejména jeho sklon 

ke kýčovitosti. Vůbec, čteme-li dnes, po létech zapomnění, soudobé kritiky bez té či oné 

ideologické předpojatosti, ukazuje se překvapivě, že hlavní problém recepce Wolkerova díla 

možná netkví v míře jeho příklonu ke komunistické ideologii (které v jeho dílech vždy bylo 

pro jedny málo a pro druhé naopak příliš), ale v udivující sdělnosti vykupované ovšem jistou 

banalitou a klišéovitostí. Přinejmenším v tomto balancování na hraně mezi moderním uměním 

a masovou četbou je Wolker zjevem jedinečným. 

     Pakliže práce Kamily Rufertové provokuje takovéto zásadní otázky, je zřejmé, že navzdory 

skromnému a nepříliš nápaditému stanovení základního úkolu – jejž bychom mohli 

metaforicky nazvat „opakováním z Wolkra“ - jde o práci podnětnou. Jak již vyplývá z 

předchozího textu, za její nejpřínosnější část považuji interpretaci Wolkerovy poezie (včetně 

té začátečnické), zejména pak balad a Těžké hodiny. Dobové kontexty jsou v práci spíš 

stručně naznačeny (byť je diplomantka dobře obeznámena s existujícími prameny i odbornou 

literaturou), než plně rozvedeny. Nehodlám jí to vytýkat, neboť považuji za správné, že 

těžištěm práce učinila vlastní, byť o názory odborníků opřenou interpretaci textů; i v tomto 

náznaku se však vyjevuje, že zejména problém recepce Wolkerovy poezie (a možná ještě více 

jeho zjevu obecně) stále ještě na objektivní analýzu čeká a že k ní po desetiletích 

ideologizování konečně nazrála doba. 

       Diplomovou práci Kamily Rufertové považuji za kvalitní, doporučuji ji k ob hajobě a 

navrhuji klasifikovat známkou výborně. 

 

  

 

 

 

 

 


