
Oponentský posudek bakalářské práce Moniky Paskudové 

Deníky Jakuba Demla z let 1912–1914 

 

 

Ve své bakalářské práci si Monika Paskudová zvolila nelehký úkol – charakterizovat deníky 

Jakuba Demla z let 1912 – 1914, tedy ojedinělé soubory pocházející z první klíčové fáze 

formování Demlova díla. Už tak obtížné zadání si autorka jakoby „zkomplikovala“ kladením 

otázek, jež jsou ovšem v důsledku pro charakteristiku Demlových deníkových textů nezbytné 

– co znamená rozumět deníku jako literárnímu žánru? Jaká je vůbec geneze této formy 

v dějinách české literatury? Jak se tato forma rozvíjí u samotného Demla a jaké místo zaujímá 

v celku jeho tvorby? A v neposlední řadě, jak se žánr deníku proměňuje v kontextu české 

literatury 20. století?  

 Řeklo by se, že tolik kardinálních otázek nemůže jedna bakalářská práce ani unést. 

Riziko, které v rámci takovéhoto zadání podstoupila autorka i její školitel, bylo tedy značné a 

kladlo vysoké nároky na tvůrčí ukázněnost a koncepčnost postupu. Již nyní ale mohu říci, že 

se autorka v rámci své práce tohoto úkolu zhostila zcela uspokojivě. Principem toho úspěchu 

je, domnívám se, udržení určitého společného metodologického rámce pohledu, který se 

nezaměřuje na vybrané deníkové texty, tedy na soubory K Březinovi, Rosnička, Domů a Pro 

budoucí poutníky a poutnice, z hlediska hledání více či méně ukrytých interpretačních klíčů 

k jednotlivým knihám, nýbrž z hlediska postupného „vnějškového“, kontextového  

přibližování k Demlovým deníkům jako k „objektu“ ve smyslu knihy, která je „nějak“ 

udělána a která zaujímá určité místo v kontextu konkrétního díla a doby, kdy vznikla. Zcela 

v intencích bakalářské práce, tedy na základě dosavadní různorodé literatury k tématu, tak 

autorka mapuje souvislosti, které se vztahují k vývoji deníkové formy v české literatuře; na 

pozadí dostupné korespondence a v opoře v dosavadní demlovské sekundární literatuře, jejíž 

informace pouze pasivně nepřebírá, nýbrž kriticky vyhodnocuje, sleduje Demlovo směřování 

k preferenci deníku jako jedné z klíčových forem jeho uměleckého vyjádření. Klade důraz na 

charakteristiku specifik, které Deml do tohoto žánru vnáší a jež znamenají zásadní vklad do 

vývoje této formy, který se zhodnotí v dalším směřování tohoto žánru. Podstatná je rovněž 

pečlivost, s níž se autorka věnuje charakteristice Demlových deníků jako typu „krásné knihy“ 

– bibliofilie, jejíž tradici Deml v intenci Florianovy nakladatelské praxe rozvíjel. 

 Nejdůležitější podle mého názoru ovšem je snaha zhodnotit tematickou shodu 

deníkových záznamů s Demlovými „očistcovými“ texty, tedy zejména s Hradem smrti a 

prózami Tance smrti. Vzniká tak perspektiva, která nejen že dokládá klíčovou tezi, o níž se 



autorka opírá, tedy chápat Demlovo dílo jako jednotný, z různorodých vláken sepjatý 

sémantický uzel, ale otevírá prostor pro svébytnou interpretaci Demlova díla, které se autorka 

může věnovat v další, rozsáhlejší práci, jejíž pevný fundament nyní leží před námi. 

 Bakalářskou práci Moniky Paskudové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 

„výborně“. 

 

 

 

 

            doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 


