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Natálija Moutvicová si pro svou diplomovou práci zvolila analýzu humoru jako 

svébytného druhu komiky v díle Karla Poláčka. Diplomová práce je rozvedením této výrazné 

charakteristiky Poláčkova díla, kterým se diplomantka zabývala už ve své práci  bakalářské. 

Studie se skládá ze sedmi účelně zvolených kapitol. Po krátkém úvodu se diplomantka 

soustředila na životní osudy Karla Poláčka, sleduje vliv židovsko-české rodiny, přátel, 

zejména z okruhu Lidových novin, i dopad společenských událostí na  Poláčkův osobní život, 

jeho postoje i na jeho tvorbu. V třetí kapitole autorka charakterizuje dílo K. Poláčka, které 

rozděluje do šesti oddílů. Všímá si jeho prací publicistických, uveřejňovaných v řadě novin a 

časopisů, souborů novinářských povídek a románů o maloměšťáctví. Samostatnou 

podkapitolu věnuje románům z třicátých let (Hlavní přelíčení a  plánovaná románová 

pentalogie) a připomíná, že v nich Poláček vytvořil široký sociální obraz společenského 

života. Díla pro děti a o dětech ( Edudant a Francimor, Bylo nás pět), jeho spolupráce 

s filmem a divadlem i jeho činnost překladatelská doplňují obraz K. Poláčka a svědčí o 

univerzálnosti jeho osobnosti. 

Diplomantka názorně dokládá, jak stereotypní život maloměsta Poláček zobrazil 

stejnými typy postav, opakovanými popisy činností a chování jedinců i opakovaně 

používanými vyprávěcími postupy. Opakování motivů, vět i celých odstavců, časté používání 

ustálených úsloví a frází podtrhují nehybnost a konzervativnost měšťáckého světa. N. 

Moutvicová úspěšně ukázala, jak se laskavý pohled Poláčkova humoru na poněkud úzký 

maloměšťácký svět občas mění v nemilosrdný pohled satirika. Podobně jako Karel Čapek i  

Poláček varoval před  nebezpečím myšlenkové nehybnosti maloměšťáka, jež se může stát 

podhoubím pro totalitní režim.   

Jádro diplomové práce tvoří čtvrtá a pátá kapitola, v nichž se Natálija Moutvicová 

zaměřuje na humor. Charakteristiku komiky a humoru i specifikaci dalších literárních termínů 

(groteska, satira, ironie, sarkasmus) opírá o bohatou odbornou literaturu (H. Bergson, V. 

Borecký, O. Malevič, A. Hájková, aj.), uvádí i Poláčkův pohled na humor. Diplomantka 

připomíná, že hranice obsahu výše uvedených literárních pojmů je velmi těžké přesně určit. 

Přiklání se k rozdělení komična na čistě literární druhy, a to na humor a satiru, a vysvětluje 



základní rozdíl mezi nimi.  Po teoretickém úvodu se autorka věnuje interpretaci humoru 

v povídkových souborech prvního období (Povídky pana Kočkodana, Na prahu neznáma, 

Povídky izraelského vyznání, Bez místa) a pak přistupuje k charakteristice humoru v románech 

Hráči a Muži v ofsajdu. Humor  rozebírá z hlediska tematického, kompozičního i jazykového.                                                                             

Dokládá příklady situační, výrazové i jazykové komiky. Podrobněji si všímá jazykových 

prvků, jež jsou v díle Karla Poláčka zdrojem komického účinku. Uvádí výběr a nakupení 

ustrnulých jazykových prvků, dobře odposlouchaný jazyk každodenních hovorů,  všímá  si 

směsice spisovné knižní i hovorové češtiny a češtiny obecné, hantýrky hráčů, sportovních 

fanoušků, slangu obchodníků, dětského a klukovského vyjadřování. Pozornost věnuje také 

parodickému slohovému rázu, práci s kontrastem (kontrast mezi jazykovou stránkou a 

obsahem, mezi jazykovými prostředky různého slohového zabarvení), stranou nezůstalo ani 

použití ustálených rčení a přívlastků, ani využití přirovnání a parodování frází.

Tématem šesté kapitoly je začlenění Poláčkova díla do humoristické tvorby 20. století 

a jeho stručné srovnání s prózami některých jeho současníků i následovníků. Práci uzavírá 

věcné shrnutí podstatných rysů Poláčkova umění. Diplomantka připomíná jeho vypravěčské 

umění pohybující se na pomezí humoru a satiry, jeho pozorovací talent i práci s detailem a 

především jeho umění slova - smysl pro konkrétnost výrazu, lapidárnost podání a mistrovství 

dialogu.

Pokud jde o kvalitu diplomové práci z hlediska obsahového, jedná se o práci velmi 

zdařilou. Nedomnívám se však, že v Poláčkových humoristických románech zmizela oproti 

povídkám jakákoliv podoba s autorovou žurnalistikou, jak N. Moutvicová uvádí na str. 64. 

Poláčkova prozaická tvorba patří k vrcholům literární produkce tzv. první republiky. Proto by 

bylo třeba se zmínit nejen o jeho místě v humoristické literatuře, ale i o jeho roli v úsilí 

českých autorů výrazně změnit zastaralý vypravěčský způsob popisného realismu  a vytvořit 

široký obraz společenského života té doby. 

Diplomová práce je napsána čtivě, kultivovanou češtinou, od úvodních stránek je 

patrné zaujetí diplomantky dílem K. Poláčka. Co se však formální stránky týče, mám několik 

připomínek, které narušují příznivý dojem z předkládané diplomové práce. Vedle překlepů 

(mnoha místo mnoho s. 23, pospal místo popsal s. 25), je třeba zmínit především některé 

problémy pravopisné, gramatické, chyby v interpunkci a menší stylistické nedostatky, které 

svědčí o nedostatečné korektuře, jistě by při větší pečlivosti byly odstraněny (např. nejednotné 

psaní slova Žid – s. 13, 18, 40. 45, 46, 47, 53, 55, 66; ranná povídková tvorba-s. 17; obraný 

prostředek – s. 34; díla, které- s. 32;  slíbil ji –s. 25; žena a děti, kteří jsou –s. 26; čtenáři měly 

možnost –s. 22; v českém verzi –s. 30; období Poláčkovi tvorby –s. 37; chybné psaní jako by 



(jakoby sám dobře tušil – s. 16); chybné psaní čárek (např. chybí čárka před „ a to“-s. 26; „ a 

tím“ – s. 51 aj.).

Při hodnocení diplomové práce Natálije Moutvicové je třeba ocenit přehledné členění 

obsahu, jasně stanovené cíle každé kapitoly i velmi pečlivou a samostatnou práci s textem. 

Závěry diplomantky jsou vhodně podloženy citacemi z prozaických děl i odkazy na odbornou 

literaturu.

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení velmi dobře.   
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