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Průběh obhajoby:

Přestavení práce uchazečkou: Cíle práce bylo podat obraz maloměsta Slaný v prozaických dílech 

Václava Štecha (v humoreskách a románech) a detailně analyzovat vybraná díla. Autorka 

představuje strukturu práce. Zdůrazňuje vnímání Štechova díla dnes. Závěry práce: rozdílné 

hodnocení regionální literární tvorby (špatná pozice: pocházel z maloměsta), v Praze vnímán jako 

konkurent, prozaická próza – opomíjena tehdejší literární kritikou, diplomantka chtěla doplnit toto 

bílé místo. Václav Štech je dnes zapomenutý autor (dnešní čtenář by ocenil: humor, satirický 

pohled, pointa).

Promluva vedoucí práce: Václav Štech ve své době nedoceněný, dnes zapomenutý (hlavně jako 

prozaik). Vedoucí práce vyzdvihuje velké úsilí diplomantky a zdařilý výklad především drobných 

žánrů (humoresek). Vedoucí práce připomíná námětové bohatství Štechova díla, náměty aktuální i 

dnes. Návrh na další postup: uspořádat výbor z krátkých próz a doprovodit ho vlastním 

komentářem.

Promluva oponenta: Štech byl velmi činorodý vytrvalý člověk, zasloužil by si vlastní rozsáhlou 

monografii. Slané se od Štecha distancuje, to by se mělo změnit (dosahoval kvalit Nerudy, 

Herbena apod.). Štechovy romány – obsažné, psychologicky propracované a náročné, chybí na ně 



tehdejší recenze. Doporučení oponentky, aby z DP vznikla publikace nebo aby posloužila jako 

podklad pro veřejné čtení. 

V rámci diskuse bylo projednáváno publikování výboru a částí diplomové práce. Kolega 

Hausenblas se ptá na současníka, kterého by bylo možné se Štechem srovnat, dále se ptá na 

dynamičnost a satiričnost Štechových děl – diplomantka poukazuje na použití některých 

dramatických prvků ve Štechových prozaických dílech. Kolega Hník se ptá na Štechovu 

učitelskou dráhu a její odraz ve Štechových dílech.

Výsledek obhajoby: Prospěla výborně
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