
Posudek na bakalářskou práci
Moderní vypravěč Vladislav Vančura. Narativní postupy ve Vančurově próze
Vypracoval: Miroslav Olšák

Předkládaná  práce  se  rozpadá  do  dvou  částí.  První  z nich  představuje  teoretické  zázemí, 
z něhož  autor  hodlá  čerpat  při  konkrétní  analýze  Vančurových  románů  (je  mimochodem 
trochu neobratné označit tuto část za „teoretickou“, oproti druhé části, která je označena jako 
„praktická“ /str. 7/, neboť ani na druhé části není praktického celkem nic). Autor zde čerpá 
především z Doleželových Narativních způsobů v české literatuře, a to se třemi zřeteli: první 
z nich je  typologie  narativních  promluv,  druhou je subjektivizace  vyprávění  a  třetí  potom 
autentifikace fikčních světů. V další části se již autor věnuje explicitně narativním postupům 
přímo u Vančury,  vycházeje už nejen z Doležela,  ale i z Mukařovského (zde ovšem nalze 
nepodotknout, že pasáže na str. 20 – 27 jsou víceméně převyprávěním Mukařovského textu, o 
čemž svědčí i poznámky pod čarou, které jasně naznačují, že autor textem spíše prochází, než 
aby jej nějak funkčně využil). K této části je potom přidán kunderovský „medailonek“, který 
se ovšem také omezuje na shrnutí obsahu Kunderova textu o Vančurovi, aniž by z toho byly 
vyvozeny nějaké důsledky.  Zvláště tato část práce poněkud „trčí“ z celkového programu a 
není tak docela jasné, proč tam vlastně je (neboť ve druhé části, alespoň jak se mi zdá, až tak 
moc využita není).
Těžiště práce ovšem leží v autorově vlastní analýze dvou Vančurových textů, totiž  Markéty  
Lazarové  a  Konce starých časů. Tato část není prosta zajímavých postřehů, které svědčí o 
autorově  schopnosti  pracovat  s konkrétním  textovým  materiálem.  Daří  se  zde  extrahovat 
některé velmi osobité Vančurovy narativní postupy a ilustrovat je citacemi z obou knih, díky 
čemuž se vyjevují specifické rysy Vančurova modernismu, spočívající především v propojení 
velmi netradičních narativních prostředků kombinovaných se zdánlivě velmi „archaizujícím“ 
jazykem, na němž ovšem při bližším pohledu zase tak moc archaického není (tyto rysy jsou 
samozřejmě dobře známy a autor je spíše ilustruje než objevuje, ale zdá se mi, že nárok na 
nějakou „objevnost“ si vlastně ani nedělá, což mu jistě slouží svým způsobem ke cti).
V následujícm si  dovolím několik  konkrétnějších  připomínek.  Byť  je  práce  velice  slušně 
napsaná, není prosta jistých stylistických a formulačních neobratností: na str. 6 autor snad 
trochu přepjatě mluví o své vlastní „celoživotní lásce k literatuře“ – tento výraz je zpravidla 
vhodný v případě již mrtvých velikánů, což autor – při vší úctě k němu – dosud zřejmě není. 
Stejně tak je zbytečné upozorňovat na to, že Kunderovo Umění románu je „ovlivněno tím, že 
bylo  napsáno  na  začátku  šedesátých  let  a  Kundera  si  v něm  neodpouští  celou  řadu 
proletářských, levicových postojů“ (str. 8). Zaprvé to všichni víme, za druhé si je ani odpustit 
nemohl a za třetí na levicových a proletářských postojích nemusí být zase nic tak strašného, 
aby se za ně bylo třeba omlouvat. Problematické je tvrzení, že Vančura byl „jedním z prvních 
moderních  českých  literátů“  (str.  7).  Byl  jistě  jedním  z nejvýraznějších,  nicméně 
ospravedlnění takového výroku by si vyžádalo trochu víc prostoru. Za diskusi u obhajoby by 
možná  stála  jistá  tenze  mezi  neustálým  zdůrazňováním  Vančurova  modernismu  a 
poukazováním  na  velmi  klasickou  inspiraci  jeho  narativu  (např.  str.  19).  To  souvisí 
s obecnějším problémem,  totiž  jak přesně definovat  moderní narativ:  například  kapitola  o 
vypravěči  a jeho kontaktu se čtenářem analyzuje  některé postupy,  které jistě nalezneme u 
Vančury, ale bez problému také v Tristramu Shandym anebo – což je horší – v textech, které 
za modernistické  asi  neoznačíme (třeba  Thackeray této  techniky využívá  velmi  soustavně 
v Jarmarku marnosti). A leccos podobného by se myslím dalo najít i u dalších narativních 
postupů, jimiž autor charakterizuje moderní text. Naproti tomu jistě stojí za to také zmínit, že 
spisovatelé bezpochyby velmi moderní, jako je třeba Proust, zmíněných prostředků v podstatě 
nevyužívají.  Zas  tak  vážná  námitka  to  ale  zase  není  vzhledem  k tomu,  že  otázka  po 
modernosti zůstane zřejmě jednou provždy nerozřešená.



To ovšem neznamená, že práci nepokládám za dobrou. Zejména ve druhé části přináší řadu 
pěkných postřehů, které ukazují to, co sice již víme, ale co stojí zato neustále si připomínat, 
totiž skutečnost, že Vančura je nejen „moderní“ spisovatel,  ale především spisovatel velmi 
komplexní, který se – alespoň podle mého názoru – vzpírá jakékoli kategorizaci, byť by šlo o 
kategorizaci  velmi  volnou.  Navrhuji  hodnocení  výborně  –  velmi  dobře v závislosti  na 
průběhu obhajoby.
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