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Oponentský posudek diplomové práce. 

Má-li diplomová práce svědčit o tom, že student zvládl určitý způsob myšlení o literatuře, 

že umí pracovat s uměleckým textem a zároveň využít odborné literatury oboru, pak tato 

práce svědčí o stoprocentním splnění zadaného úkolu. 

Kolegyně Hesová si vybrala téma, které se na první pohled zdá být vytěžené a vlastně už 

ani ne dost přitažlivé. Romantické literatuře se dostalo i v domácím prostředí tolik pozornosti, 

že jen orientovat se v záplavě odborné literatury je běh na dlouhou trať - stačí se podívat do 

seznamu literatury, kterou diplomantka prostudovala. 

Říkala jsem si, co se asi může v analýze poměrně známých textů objevit nového? Navíc 

po nedávno vydané Charyparově sabinovské monografii. Diplomantka mne od prvních stran 

vyvedla z omylu. Tím, že prostudovala všechny Sabinovy prózy z předbřeznové doby včetně 

textů nepublikovaných nebo nedostupných, byla schopna dosud vydané studie nejen doplnit, 

ale případně argumentovaně vyvracet některé soudy. Svůj spor především s Charyparem vede 

velmi decentně, ale přesvědčivě. Neváhá přiložit i reprodukce autorova rukopisu, aby 

dokázala mylné čtení apod. 

Práci rozčlenila diplomantka do kapitol, z jejichž pojetí je zřejmé, kdo byli její inspirátoři, 

či lépe řečeno, ke komu se obracela pro základní poučení, někdy i terminologii. Ovšem jak 

Grebeníčková, Procházka, Hrbata, tak Doležel, Hodrová a další znamenají pro Petru Hesovou 

inspiraci, jejich interpretace ji jen pobídla k novému a podrobnějšímu zkoumání. 

Kolegyně Hesová nijak netají, že Karla Sabinu vidí jako významný a hlavně samostatný 

jev českého romantismu. Je až překvapivé, jak opomíjí běžná a nabízející se srovnání s 

Máchou (tematika, lexikum apod.). Vyvrací některá zaběhaná klišé v pojetí české romatické 

prózy v odborné literatuře a podstatně doplňuje naše dosavadní poznání. V jejím podání 

začíná Sabina vyrůstat v zajímavý jev, jenž nejen vnímá současné literární tendence, ale 

neváhá tuto tendenci podřídit své vlastní, originální představě, často blízké ironickému 

odstupu od vlastního textu. Nečekané je i konstatování, že Sabinovy romantické postavy jsou 

především lidské - pro mne osobně byly z tohoto hlediska objevem pasáže o Obrazech a 

květech snů nebo o próze Čech, kterou jsem si v příloze s chutí přečetla. 



Velice oceňuji , že rozsáhlou práci vybavila bohatým poznámkovým aparátem (byť čísla 

poznámek někdy zabloudila na jinou stránku) a hlavně připojila přepis nepublikovaného a 

nedostupného textu. 

Sama diplomantka v práci prohlašuje, že se rozhodla "pojmenovat zásadní a podstatné 

atributy české romantické prózy a identifikovat její zákonitosti". To je úkol skoro pro celý 

tým badatelů, ale zásadní krok na této cestě rozhodně svou prací udělala. 

Práce je napsána kultivovaným, bohatým jazykem, precizně formulované teze 

přesvědčivě argumentuje na materiálu. Pokud se dostane autorka do polemiky, pak to dělá 

obratně, vtipně a elegantně. Stejně elegantní je vlastní závěr, kde připouští, kolik ještě zůstává 

na tomto sabinovském poli práce. 

Jsem oponent, měla bych práci vidět okem kritickým - těžko se něco hledá. Ale otázku 

mám: v textuje roztroušena řada poznámek a pozorování k dobové problematice národa, 

vlastenectví, češství - i v tomje Sabina velice zajímavý (viz právě próza Čech, která 

v podstatě popírá Kosmu). Proč diplomantka nevěnovala soustředěnou pozornost, třeba jen 

nějaké shrnutí, i tomuto problému, tak typickému pro 1. polovinu 19. století? Nebo je to 

v současnosti pasé? 

Diplomantka se zhostila úkolu výtečně. Práci ráda doporučuji k obhajobě - navrhovaná 

známka v Ý bor n ě. 

Zároveň doporučuji práci uznat jako podklad pro doktorské řízení na titul PhDr. 
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