
Oponentský posudek na bakalářskou práci Terezy Zudové 

Podoby a prostředky „hospodského“ vyprávění 

(J. Hašek, B. Hrabal) 

 

V úvodu své práce píše autorka, že by „chtěla sesbírat a shrnout poznatky s hospodskou historkou 

spojené“ (s. 7). V zásadě lze říci, že se jí tento záměr daří naplnit: od exkursu o orálním rozměru 

v literárním textu (s. 8–22) přistupuje k žánru tzv. hospodské historky a k dílům dvou českých autorů 

vytčených v podtitulu studie. Na standardní úrovni a rozsahu bakalářské práce přirozeně není možné 

takové téma obsáhnout, literatura k předmětu přibývá téměř geometrickou řadou. Při tomto vědomí 

vznáším proto jen tři námitky: (a) vybírá-li si T. Zudová z dějin literární teorie některé přístupy, měla 

by je evidovat buď chronologicky, anebo by měla zdůvodnit, proč volí právě takový postup pojednání, 

a ne jiný (tj. Holý 1999, Doležel 1962, Bachtin 1963 /česky 1971/, Drozda 1990); (b) v exposé o skazu 

(s. 15–20) by ani v takto úsporně koncipovaném výkladu neměl být opominut zakládající přínos 

Ejchenbaumův, z něhož ostatně všichni citovaní badatelé vycházejí; (c) zmiňuje-li autorka mezi 

příklady skazu v současné české literatuře Ludvíka Vaculíka, měla by to zdůvodnit lépe než 

nezávazným konstatováním, že se literární formě Vaculík „v jistém smyslu přibližuje“ – pouhé 

oslovování čtenáře je příliš slabým resp. příliš běžným vypravěčským rysem na to, aby vznikala iluze 

mluvenosti, zvláště když v české literatuře existuje nespočet výraznějších, orálně stylizovaných 

literárních projevů (texty např. Jana Beneše, Josefa Škvoreckého, Vlastimila Třešňáka, Jana Nováka, 

Martina Ryšavého). 

Je škoda, že k vlastnímu tématu práce vybyde tak málo prostoru. Platí se za to zběžností a 

neúměrnými zjednodušeními, ale především tím, že k ukázání a rozboru „podob a prostředků 

‚hospodského‘ vyprávění“ vlastně vůbec nedojde. Pasáže o Haškově románu (s. 26–34) jsou vhodně 

opřeny o jazykovědný příspěvek Danešův (další haškovskou literaturu, relevantní k tématu BP – 

Frynta, Jankovič, Doležal, Blažíček –, autorka nevyužívá), ale k žánru „hospodského“ vyprávění, jak je 

vymezil Frynta v roce 1964/66, přibližuje T. Zudová Haškův román jen nezávaznými, ba 

tautologickými obraty („V Osudech dobrého vojáka Švejka je hospoda spíše kulisou, prostorem, ve 

kterém je možné hovořit s různými lidmi o různých tématech. Ke Švejkovi jako by hospoda seděla 

nejvíc a svým chováním, jako by v ní stále byl“, s. 26; „Co dále je dobré ohledně vypravěče Osudů 

zmínit, představují místa v jeho vypravování, která nám přinesou na mysl některé poznatky z kapitol 

o orálnosti a posléze i o skazu, přímém příbuzném hospodské historky, která především se s Osudy 

spojuje“, s. 29). 

Páteří výkladu o Hrabalovi je pojednání o „pábitelích“. Oproti vhodně užitým uvozovkám 

v titulu bakalářské práce (tj. „hospodské“ vyprávění) ponechává autorka výraz „pábitel“ a jeho 

odvozeniny bez tohoto interpunkčního znaménka. Chápu to tak, že pro ni je význam tohoto termínu 



samozřejmý, všeobecně pochopitelný a vlastně neutrální, neboť například píše: „typickými vypravěči 

historek jsou v Hrabalových prózách pábitelé“ (s. 24), „život ve všech jeho odstínech umí pábitel 

nahlížet...“ (s. 34), „pábitel do svých příběhů vklínil [jistá fakta] s naprostou samozřejmostí“ (tamtéž), 

„podobně by se dal charakterizovat i každý jiný pábitel“ (s. 35), „pábitele Haňťu tu vidíme...“ 

(tamtéž). 

Pábitelství navíc pojímá autorka výhradně v souvislosti s radostným naladěním, krásou, 

oslavou, potěšujícím úhlem vidění, život milujícími myšlenkami, omámením lidskou existencí, a 

současně s fantaskním, snovým rozměrem skutečnosti. Ne že by takové důrazy v hrabalovských 

postavách přítomny nebyly, ale jistě to není jejich jediná amplituda – třebaže ji oficiální 

předlistopadová literatura předmětu, o niž se autorka bohužel opírá, jako jedinou viděla –, soudím 

dokonce, že řada protagonistů ji zcela postrádá: starci ve Starých zlatých časech, návštěvníci hospody 

ve Fádním odpoledni, klienti pojišťovny v Andělskejch vočích, pan notář ve stejnojmenné próze, 

protagonisté v Bambini di Praga 1947 a další. Součástí jejich postoje ke světu je nejen touha či vůle 

žít, přetavená do mluvení, ale také hrůznost, která je věcnou součástí jejich života. Hrabal dal zkrátka 

výrazu „pábitel“ (po Vrchlickém a Hrubínovi) tak specifický a současně enigmatický význam (kromě 

titulu své povídky /a knihy/ jej v celém svém díle už nikde jinde neužil), že s ním nelze nakládat tak 

konsensuálně jako T. Zudová ve své práci. – Nepíšu to zde ale proto, abych s autorkou v pojetí 

„pábitelství“ polemizoval, nýbrž abych právě v tomto bodě poukázal na promarněnou příležitost 

vzhledem k tématu její práce, tedy k „hospodskému“ vyprávění. Pasáže o Hrabalových textech (s. 34–

38) se totiž termínu, jak jej vymezil Frynta (a jak ho po něm variovali či rozvíjeli další vykladači), týkají 

volně, a v případě Tanečních hodin pro starší a pokročilé vůbec ne. Navázání na Fryntu přitom bylo 

možné v mnoha směrech: analýzou prostoru, v němž se prózy odehrávají, tj. přímo hospody a 

promluvy v ní (Fádní odpoledne, U zeleného stromu, části Emánka a Bambini di Praga 1947), 

diagnózou skazu (Štědrovečerní, Pražské jesličky, znovu Fádní odpoledne a U zeleného stromu), 

vztahu „soupeřících“ dialogů-monologů (Smrt pana Baltisbergra, Podvodníci, Chcete vidět zlatou 

Prahu?) apod. Autorka však, jak sama připouští, „Bohumilu Hrabalovi vymezila prostor spíše po jeho 

stránce všeobecné“ (s. 41), ale tím si přístup ke svému tématu zahradila. 

Práce je ale napsána dle mé zkušenosti pořád ještě na přijatelné úrovni (jazykové a slohové 

prohřešky, které tu jsou, nepřevažují natolik, aby je bylo nutné vypočítávat). V zásadě naplňuje 

bakalářský spis požadavky kladené na tento žánr. Práci doporučuji k obhajobě a dle jejího průběhu 

navrhuji hodnocení mezi „velmi dobře“ a „dobře“. 

 

 

Michael Špirit, 2. září 2012 


