
Posudek diplomové práce Ondřeje Hanuse Český sonet v 1. polovině 20. století 

 

Tématem své diplomové práce, věnované dějinám konkrétní lyrické formy, vstoupil Ondřej 

Hanus na pole, které dosud česká literárněvědná bohemistika zanechala poměrně neorané. 

Jakkoli je beze vší pochybnosti, že sonet patřil a patří k jedněm z nejvyužívanějších 

básnických forem, které se v průběhu času mnohokrát a explicitně stávaly klíčovými 

významotvornými prvky v proměnách českého verše a básnických postupů obecně, až na 

výjimky v podobě různorodých dílčích náčrtů zůstávala výzva zpracovat souvislé historicky 

založené panorama proměn této formy nevyslyšena. 

 Na druhé straně nelze říci, že by česká literární historie a teorie zůstávala zcela 

bezbranná z hlediska metodologických prostředků a způsobů uchopení tohoto fenoménu. Jako 

klíčové a dosud nepřekonané postupy tu svoji roli sehrávají publikace Miroslava Červenky a 

Květy Sgallové, které – jakkoli se soustředí k popisu a k charakteristice veršových forem – 

poskytují domnívám se dostatečný metodologický nárys, který může být zcela bezpečně 

v analogickém provedení využit i pro studium historie sonetové formy. Klíčová je v tomto 

ohledu zejména jedna z vrcholných Červenkových prací Dějiny českého volného verše, která 

podává velice inspirativní syntézu historické, vývojově pojaté perspektivy a analýz proměn 

konkrétní verslibristické formy. Podstatným diplomantovým metodologických příspěvkem 

ovšem bylo hledání metodologického poučení rovněž v zahraničním, zejména anglosaském 

teoretickém kontextu. Diplomant zde přirozeně využil dispozic, které mu dává studium 

druhého oboru. Tyto podněty pak propojil do svébytného výkladové rámce, kterým pokryl 

poměrně širokou dobu sklonku druhé poloviny 19. století až do roku 1948.  

 Práce Ondřeje  Hanuse je rozdělena do tří chronologicky založených částí. První, 

nazvaná Zrod moderní znělky, zahrnuje léta 1885-1900. Volba tohoto období je podle mého 

názoru zcela adekvátní a rýsuje se na pozadí chápání hlubších kořenů české literární moderny, 



zasahující na přelom 70. a 80. let, jak už dříve prokazatelně doložil Jiří Brabec v monografii 

Česká poezie na předělu doby. Právě v této perspektivě se daří Hanusovi velice dobře ukázat 

na zvláštní symbiózu i diferenci ve využití sonetové formy u tak disparátních osobností, 

jakými byli Vrchlický, Březina, Machar, Procházka, Karásek nebo Neumann, Sova, Dyk, 

Theek a další. V Kapitole Oko hurikánu se autor zaměřuje na proměnu sonetové formy 

v letech 1901 – 1930, všímá si děl autorů více či méně známých, jako jsou Martínek, Toman, 

Nezval, Marie Calma či Hora, zejména experimentálních prvků ve využití sonetové formy. 

Další kapitola nazvaná Znělková renesance nás pak uvádí do souvislostí 30. a 40. let, a to 

perspektivou díla Zahradníčkova, Holanova. Tomešova, Fischlova, Vacíkova, Kameníkova či 

Zábranova. 

 Je zřejmé, a autor toto na několika místech poznamenává, že vymezení těchto tří bloků 

není nějak rigidně svázané; jde spíše o kategorie pomocné, průstupné, přesto napomáhající 

určitému procesu utřídění, který je z hlediska metodologického pro tento druh práce nezbytný. 

Otázkou do diskuse pochopitelně zůstává vřazení jednotlivých osobností do určitých 

souvislostí toho kterého bloku, volba či naopak nezačlenění konkrétního básníka-sonetisty atd. 

Nicméně je třeba podotknout, že tyto otázky nezpochybňují základní založení této práce, která 

poprvé na takovéto vazby dané volbou konkrétní formy poukazuje. Velkým příslibem je 

rovněž autorova snaha rozvést téma diplomové práce v rámci disertační práce. Právě v těchto 

souvislostech bych se ale velice přimlouval za takový způsob postupu, který by spíše než 

extenzitu v doplňování údajů sledoval spíše intenzivní a hloubkový ponor do souvislostí toho 

kterého díla, jež se opřelo rovněž o formu sonetu. Příklon k analytičtějšímu přístupu 

k jednotlivým básnickým výkonům totiž může přinést zajímavé poznání tvorby nových, 

dosud nepojmenovaných básnických řad, může vyvrátit pracovní sousedství těch básnických 

prací, které se nyní ocitají v Hanusově nárysu vedle sebe, stejně jako může podstatným 

způsobem zvýraznit těsné vazby, které konkrétní díla spojují a jejichž sounáležitost je nyní 



jen zběžně načrtnuta. A zejména – povede k hlubšímu poznání těch stránek konkrétního 

básnického díla, které právě využití sonetové formy, viděné z této nově formulované 

historické perspektivy, nezpochybnitelně odhalí v nových a dosud možná netušených 

souvislostech. 

 Diplomovou práci Ondřeje Hanuse považuji za zdařilý, inovativní a do velké míry 

samostatně  tvořený výkon. Rád ji doporučuji k obhajobě a zejména k jejímu dalšímu 

rozvíjení. 
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