
OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI

BARBORY HUŠÁKOVÉ DVOJÍ VERZE NEZVALOVÝCH BÁSNÍ Z DVACÁTÝCH LET

Téma bakalářské práce lze jen uvítat, v dosavadní nezvalovské literatuře nebyla problematika 

autorských i neautorských zásahů do básníkových textů v edici Díla (1950–1990) – a tedy také zásadní 

proměny jejího významu – v úhrnu dosud zpracována. Formát bakalářské práce jistě nemůže tento 

deficit zacelit, ale může téma aspoň otevřít.

Autorce se to ne zcela zdařilo. Vykonala mravenčí práci, to je nepochybné, ale nedokázala ji 

nijak produktivně zhodnotit. Její pokus selhává na nedotažené struktuře výkladu a nejasném 

vyjadřování. Na prvních 15 stránkách podává schéma některých rysů literárního vývoje 20. let 20. 

století (proletářské umění, poetismus, Nezvalova lyrika tohoto období). Je to pojednání, které se 

jednak pohybuje na hranici neúnosného zjednodušení problematiky, jednak není nezbytné jako 

součást textu, jenž se má věnovat tématu z titulu práce. Po shrnutí administrativních předpokladů 

pro vydávání Nezvala na počátku 50. let (ve skutečnosti šlo o deklaraci projektu, který v té chvíli už 

probíhal, a Štollovy a Tauferovy projevy na lednové pracovní konferenci SČSS ho jen před veřejností 

verifikovaly) přistupuje autorka k evidenci pravopisných změn prvních dvou svazků Díla (s. 17), poté 

představuje v chronologické sledu u jednotlivých Nezvalových sbírek z 20. let strukturní změny (s. 17–

23), dále se věnuje významuplné typografii prvních vydání vytčených sbírek a na s. 24–30 přináší 

přehled změn, členěný dle motivických oblastí (náboženství, moderní umění, tělesnost a erotika, 

opiáty, zahraniční reálie, sociální situace). Pojednání zakončuje znovu (?) charakteristika 

pravopisných změn.

Takto rozvržený výklad má následující úskalí: (a) autorka neříká, zda v rovině obsahů sbírek a 

počtu veršů jednotlivých básní eviduje veškeré změny, nebo zda příklady volí jako reprezentativní –

obojí je legitimní, ale to i ono je třeba reflektovat; (b) způsob, jak autorka svůj text (v podstatě výčet

změn) konstruuje, je nesmírně náročný na udržení čtenářovy pozornosti a pro jednoduchou a 

přehlednou představu o úpravách Nezvalova textu je nevhodný – statistické schéma (např. tabulka, 

graf, konkordance, různočtení) by tu posloužilo lépe; (c) autorka výslovně nedeklaruje převažující 

směr úprav (eliminace, v menší míře substituce, zanedbatelné suplementy) a nemůže tedy ani nijak 

přiblížit Nezvalův/editorův tvůrčí výkon; (d) autorka se ani nepokouší, třeba na zvolených příkladech, 

charakterizovat to nejpodstatnější, kvůli čemu stojí za to se takovýmto tématem zabývat – jaké 

důsledky mají dotyčné změny pro významové vyznění veršů a sbírek; (e) pravopisné změny nemusejí, 

resp. nemají být součástí popisu změn skladebných a textových.

Bakalářskou práci Barbory Hušákové nicméně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

„dobře“.
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