
Posudek diplomové práce Anny Vrbové 

Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu. 

 

Diplomová práce Anny Vrbové se zaměřuje na stylistický rozbor vybraných krátkých próz 

Karla Čapka. Ve své analýze se autorka soustředila na nejdůležitější stylové charakteristiky 

těchto textů, tak jak jsou popsány v sekundární literatuře, zejména na prostředky vytvářející 

iluzi mluvenosti, na jazykovou hru a na různým způsobem příznakové lexikum, a pokusila se 

vysledovat, zda se jejich užití nějak odlišuje v textech určených dětem a v textech určených 

dospělým.  

Prózy Karla Čapka byly sice zkoumány již mnohokrát, jedná se však o tak bohatý 

materiál, že při dobře zvolené výchozí hypotéze a metodě analýzy může stále přinést nová a 

zajímavá zjištění. Bohužel, práce Anny Vrbové trpí v tomto ohledu jistou bezradností, a proto 

zůstávají i její výsledky poněkud pozadu za očekáváními. Problém tkví už v základním 

vymezení cíle a metody práce: diplomantka sice v nadpisu deklaruje primární zaměření na 

kontrastivní analýzu textů pro dospělé a textů pro děti a snahu o identifikaci rozdílů, v úvodu 

ale mluví primárně o rozboru vybraných stylistických aspektů, zvolených na základě 

významu, který jim připisuje sekundární literatura, a jejich dokumentování na zvoleném 

materiálu, a samotné srovnání je zmíněno až v druhém plánu. A tomu odpovídá i vlastní 

práce: autorka si nestanovuje žádnou výchozí hypotézu, žádný předpoklad, v čem by 

nejpravděpodobněji mohly spočívat rozdíly mezi oběma skupinami textů. Místo toho pouze 

excerpuje ze sekundární literatury poznatky o charakteristických rysech Čapkových próz a ty 

pak doplňuje příklady z analyzovaných textů – ať už u nich nachází hledané rozdíly, nebo ne. 

Autorka tak, spíše než že by prováděla vlastní analýzu, jen systematizuje, rozvádí a 

dokumentuje zjištění jiných, byť renomovaných autorů – a pokud je sama nějak dále 

konkretizuje, zůstává obvykle jen na povrchu, jen u nejhrubších rozdělení (např. expresiva 

jsou dělena pouze na kladná a záporná apod.). Cíle, tedy nalezení charakteristických rozdílů 

mezi tvorbou pro děti a pro dospělé, se při tom dosahuje jen zřídka a jakoby mimochodem.  

Dalším problémem, který autorce brání dosáhnout plně cíle práce, je, že excerpované 

příklady v mnoha případech nijak systematicky netřídí, a pokud ano, nevolí pro to 

nejšťastnější způsoby. Např. na s. 29 uvádí soupis negativně zabarvených expresivních 

výrazů, vyexcerpovaných z Povídek z jedné a druhé kapsy, třídí je však pouze do dvou skupin 

(pomineme-li samostatně vyčleněná zvolání a zaklení): na ta, která se vztahují k osobám, a na 

slovesa a označení předmětů a okolností (přičemž mi není jasné, proč by měl výraz pakáž 

jedna spadat do druhé skupiny), nikoli např. podle původu či příslušnosti k útvaru národního 

jazyka, podle míry knižnosti nebo naopak vulgárnosti, podle užití v oslovení oproti užití 

v popisu apod., prostě podle nějakého jemnějšího kritéria, které by mohlo ukázat hledané 

rozdíly. Stejně tak hláskové odchylky od spisovné normy (s. 34–35) třídí pouze velmi hrubě 

podle druhu změny (např. diftongizace ý v ej; mnoho jevů ale spadá prostě do zbytkové 

kategorie nahodilé prvky různých dialektů i obecné češtiny, a to včetně tvaru vímeť), a nikoli 

už např. podle příslušnosti k obecné češtině či některému z nářečí (příp. kterému), podle toho, 

s jakou frekvencí, na kterých místech textu, u kterých slovních druhů a v kterých částech slov 

k nim dochází, zda jde o podoby běžně užívané, či spíše archaické apod. Podobně přistupuje i 

k jevům morfologickým (přičemž konkrétní jevy neřadí z hlediska původu vždy správně, 

např. vo tej myši zařazuje mezi jevy hláskové, naopak –u v 1. os. sg. préz. sloves 3. třídy mezi 

morfologické). Některé příklady jsou navíc komentovány jen velmi vágně: např. na s. 38 je 

v kapitole o výčtech a synonymech poměrně obsáhlý citát uvozen pouze slovy: Zajímavou 

roli hrají výčty v popisných pasážích, a dále už nijak nevyužit. 



Zcela bez nedostatků není ani samotná strukturace práce nebo volba názvů 

jednotlivých kapitol: po kapitole 2, nazvané Mluvenostní charakter vybraných Čapkových 

textů, následuje kapitola 3, nazvaná poněkud překvapivě a hlavně naprosto neurčitě Druhá 

část. Neústrojně je pak zařazena kapitola 2.2.1.3 Frazeologie, zaměřená pouze na Povídky 

z jedné a druhé kapsy, která vybočuje jednak z logiky okolních kapitol, věnovaných 

vzájemnému srovnání užívání pozitivně a negativně zabarvených expresiv v textech pro 

dospělé a v textech pro děti (svou samostatností kapitola navozuje dojem, že frazeologie je 

nějaký třetí druh expresivity vedle kladné a záporné a navíc že v pohádkách není zastoupena), 

a jednak i z logiky celé práce, protože frazémům se autorka podrobněji věnuje na jiném místě 

(3.2 Obrazné vyjadřování). 

Po formální stránce je text vypracován velmi pečlivě, překlepy a další nesrovnalosti 

jsou ojedinělé (např. nedodržování spisovných koncovek u neuter v plurálu, dělení expresiv ... 

na kladné a záporné, s. 28; také některé formulace anglického abstraktu jsou poněkud 

neobratné). Prostudovaná sekundární literatura je bohatá a je vhodně parafrázována a ústrojně 

zapojována do textu. Text je poměrně čtivý a odborná terminologie je až na výjimky (např. 

zaměnění koncovky a přípony na s. 51) užívána vhodně. S prameny i jejich edičním aparátem 

autorka pracuje poučeně a vhodně si vybírá výchozí texty. Až na uvedené výhrady je text i 

přehledně a vhodně strukturován, pečlivě je sestaven i seznam použité literatury. Z hlediska 

čtenářského komfortu je práci možno vytknout pouze to, že jsou příklady jednotlivých jevů 

uváděny většinou bez kontextu, a často proto nejsou samy o sobě, bez vyhledání příslušného 

místa v textu, příliš srozumitelné (např. příklady na odkazy k místu Čakova dětství jako u nás, 

náš dědeček atd., které žádná místní určení neobsahují, ačkoli na příslušném místě textu jsou, 

s. 14).  

 I přes uvedené dílčí výhrady však práce Anny Vrbové splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce. Proto ji doporučuji jako podklad k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou 

velmi dobře.  

 

 

 

V Praze 12. září 2012     Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D. 


