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Autorka se rozhodla ve své bakalářské práci věnovat různým aspektům tzv. hospodské 

historky.  Kompozičně práci rozvrhla na část literárně teoretickou a interpretační.  V první 

části zasazuje tento specifický typ narativu do kontextu orálního vyprávění jako takového  a 

na základě bohaté opory v sekundární literatuře představuje různé přístupy k oralitě. Šíře 

perspektiv – lingvistická charakteristika mluvenosti, literárněantropologická a 

literárněteoretická analýza orálního vyprávění (W. J. Ong), analýza konkrétních literárních 

forem (skaz, gavenda, anekdota) – se může jevit poněkud roztříštěná a nekoherentní, ale 

poskytuje autorce poměrně velkorysý rámec, v němž se mohou vyjevit různé aspekty orality. 

Interpretační část se zaměřuje na konkrétní projevy „hospodské historky“ v  textech 

Jaroslava Haška a Bohumila Hrabala. V analyzovaných prozaických textech autorka hledá 

projevy orality, jež definovala v teoretické části (například nesouřadnost, epizodičnost, 

podoby hrdinství). A současně porovnává klíčové rysy „hospodské historky“ s dalšími žánry 

orálního vyprávění. 

Práce má zřetelnou a logickou kompozici, kombinuje výkladové a interpretační 

pasáže, téma je dobře strukturováno a náležitě ukotveno v prostudované sekundární literatuře. 

Celkově práce vykazuje drobné nedostatky, které lze ovšem přičíst tomu, že se jedná o 

bakalářskou práci, tzn. zřejmě první autorčin akademický text většího rozsahu. Následující 

připomínky tedy připojuji spíše jako doporučení pro další akademické psaní autorky a 

případné diskusní podněty k obhajobě, nikoli jako souhrn zásadních výtek k práci. 

1) Vzhledem k množství přístupů k jednotlivým aspektům orality, by bylo vhodné zdůraznit 

více jejich komparaci,  například tak, jak to autorka činí v kapitole věnované skazu, v níž 

poměrně pečlivě porovnává různá pojetí jednotlivých autorů. Stejnou pozornost by si 

zasloužily i koncepty orality jako takové. Čím se například liší pojetí Bachtinovo a Ongovo?  

2) Pokud autorka chtěla aplikovat Ongovy rysy orálního vyprávění na Hrabalovy a Haškovy 

texty, je škoda, že si vybírá pouze kategorii epizodičnosti a „plochého hrdiny“. Stejně 

přínosná by byla i analýza rytmických prostředků, redundantnosti či povaha metafor. 



3) Škoda, že interpretace Hrabala není stejně precizní z jazykového hlediska, jako je tomu u 

Haška. Například syntaktická podoba Hrabalových textů by jistě vzhledem k tématu stála za 

zmínku, především v souvislosti s povahou rytmickou.  

4) Pozor na způsob zacházení se sekundární literaturou. Jednak není příliš vhodné citovat z již 

uvedených citací (Doležel v Holého textu), jednak by s ní autorka – především 

v interpretačních kapitolách – mohla zacházet trochu kritičtěji. Některé pasáže budí dojem, že 

se víc jedná o Danešovu interpretaci Haška než o interpretaci autorčinu. A v případě 

Hrabalových textů pak autorka vlivem sugesce Pytlíkových analýz přejímá, zbytečné, dost 

sporná interpretační klišé. Např. charakteristika hrabalovských hrdinů jako pábitelů s 

„neutuchajícím radostným naladěním“, kteří nahlížejí život „z potěšujícího úhlu“ (str. 35). 

Stejně tak problematický je „jímavý“ a „nostalgický“ tón Hrabalových textů, popis 

vypravěčské strategie jako „plebejského pohledu zespodu“ (str. 36). Nemůže ona 

dehierarchizace (viz. ukázka na str. 37) souviset spíše s karnevalovým či barokně groteskním 

vyprávěním než s „omezenými emocemi“ ? Ostatně grotesknost by si v souvislosti se 

zmiňovaným žánrem anekdoty zasloužila také větší pozornost. 

 Jak bylo řečeno výše, předchozí výtky považuji spíše za výzvy a doporučení. Práce 

splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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