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Z názvu práce lze vytušit jistou interpretační střídmost, kterou lze s povděkem kvitovat, 

během práce autor tento dojem potvrzuje. Třebaže autorův původní záměr práce byl zcela odlišný 

(měl navíc již vypracovanou bakalářskou práci, kterou zamýšlel opravit), lze ocenit, že jej nakonec 

opustil a zpracoval nové téma. Potěšitelné bylo také nasazení, se kterým se diplomant pustil do 

studia sekundární literatury k Vančurovi, dále také jeho schopnost osvojit si základní interpretační 

návyky, které nesou pečeť české větve strukturální analýzy, která se do značné míry vyhýbá příliš 

obecným tématům (fabule/syžet, aktanční struktura, narativní syntaxe), aby dala vyniknout 

unikátnosti literárního díla v důrazu na analýzu stylu.   

Tato práce může být inspirativní ve dvou ohledech, jednak jako připomenutí a vyzdvižení 

vlastního charakteru prózy, jenž neodmyslitelně spočívá v literární řeči, jednak jako možná a schůdná 

interpretační cesta při psaní bakalářské práce, neboť namísto příliš obecných témat (někdy ne zcela 

doložitelných) nabízí sympaticky střídmou interpretaci, kterou lze kontrolovat, a proto s ní také 

vstoupit do dialogu nebo polemiky.  Mohli bychom sice namítat, že toto jsou čistě vnější ohledy, 

které by se do hodnocení práce neměly nijak vepsat, avšak diplomantova ochota přistoupit na 

střídmý a neambiciózní projekt, který poté vypracovával samostatně, lze hodnotit veskrze kladně. 

Proto také tuto práci hodnotím jako velmi zdařilou.  

Mohli bychom jí sice vytknout, že je na ní patrná jistá syrovost, neboť je z ní zjevné, že autor 

se s jednotlivými intepretacemi (Doležel, Mukařovský, Kundera, Kožmín) seznámil teprve nedávno, 

patrně také proto nejprve parafrázuje odděleně stanoviska jednotlivých autorů (první část je tedy do 

jisté míry složena z konspektů jednotlivých autorů, je třeba dodat, že se ale jedná o zdařilé parafráze), 

aniž by s nimi pracoval z většího odstupu a stavěl je vůči sobě v jediné teoretizující kapitole. Takový 

styl práce by ale vyžadoval větší čas, zároveň však také vydatnější interpretační zběhlost, kterou 

patrně nelze v bakalářském stupni očekávat.  

K této části však lze mít jednu námitku „technického“ rázu, jež se týká odkazování na 

odbornou literaturu – autor odkazuje v poznámkách pod čarou, a to poněkud neurčitě (některé 

parafráze nejsou odkázány, i když na druhou stranu je zjevné a autor to přiznává, odkud tyto náhledy 

čerpá). Možná by text zpřehlednilo odkazování pomocí zkráceného bibliografického odkazu, kterého 

lze také užívat ve větší hustotě, tím by také plastičtěji z textu vystoupilo to, co autor přejímá, což by 

bylo mělo pomoci jej odlišit od jeho vlastního stanoviska: dokonce by možná důslednější odkazování 

přimělo autora k artikulovanější pozici, která je nyní do značné míry setřena parafrázemi ostatních 

autorů.  Pokud by přestal být autorův hlas utlumenější, byly by určitá témat zřetelnější – kupříkladu 

by stálo za to uvést nějaké příklady u metonymického, nebo synekdochického postupu, kterého si 

všímá Mukařovský.  

Následující dvě připomínky nemají nijak velkou váhu, přesto, zajímalo by mě, proč autor 

označuje Lubomíra Doležela za česko-amerického bohemistu, dále by mě také zajímalo, jaké další 

autory kromě Milana Kundery považuje autor za nejslavnější české spisovatele (s.27). 



Navzdory první části, která má převážně kompilativní charakter, se autor v druhé části sám 

pouští s osvojenou teoretickou výbavou do interpretace dvou Vančurových děl (Markéty Lazarové a 

Konce starých časů – proč zvolil právě tato díla?) a to zejména s ohledem na pozici vypravěče. Zde se 

omezím na několik málo dílčích poznámek:  

- na s. 34 autor píše o vypravěči, který reprodukuje rozhovory ostatních postav, - sice lze tuto 

poznámku s ohledem na Doležela chápat, mohl by však autor přesto vysvětlit, jak vlastně 

rozumí pozici vypravěče, neboť reprodukce rozhovorů postav evokuje jejich jistou 

svébytnost, jako by tyto rozhovory byly vyňaty z performace vypravěče, z konstruování 

fikčního světa.  

- na s. 37 autor interpretuje otázku, již klade rétorický vypravěč jako předpokládanou námitku 

čtenáře. Nelze ji však interpretovat jako rétorický tah, v němž je čtenáři podsouvána jistá 

otázka (napadla by nás totiž i bez instrukce vypravěče?), na niž má jednak vypravěč 

připravenou jistou odpověď, zároveň jí však nastoluje jistou tematiku, kterou předkládá jako 

tematiku, jež by zajímala čtenáře. Nejedná se tedy také o techniku, jak si osvojit čtenáře?  

- Pěkné jsou autorovy postřehy, které se týkají slovesných časů (s. 39-40) – jakou ale mají roli? 

Nejedná se v nich o jistou antropomorfizaci vyprávění (vyprávění jako vlastní hrdina příběhu), 

minimálně lze tuto vypravěčskou strategii pojednat jako zcizující techniku, jež dává najevo 

jeho komponovanost, jeho vlastní reflexi (neboť časovou deformací, hlavně však také jeho 

reflexí je zároveň narušen „přirozený“ tok vyprávění).  

Dalších několik znaků bychom mohli připsat a interpretovat jako modelování místa vypravěče 

v příběhu – ať již se jedná o podkapitolu 3.2.7 (s. 41), nebo kapitolu, v níž se autor věnuje 

reportážnosti. Obdobně jako v předchozím případě (proměny slovesných časů) jako by šlo jak o 

zcizující taktiku ve vyprávění (zviditelnění jeho „udělanosti“, situovanosti vypravěče, jeho 

nespolehlivosti a ambivalentnosti jeho stanovisek), tak také zároveň jako by šlo naopak o silnou 

iluzivní techniku, s níž je modelována svébytnost příběhu a postav, k nimž nemá vypravěč jiný přístup 

než jako jejich trpný svědek, navíc také nemá o nich nějaký zvládající přehled. V konfrontaci 

s klasickým vypravěčem jako by byl tedy Vančurův vypravěč v podřízené roli, a to jak událostem, tak 

také postavám.  

Na s. 46 interpretuje vypravěče Speru částečně jako neosobního, neboť svědčí i o tom, čemu 

nebyl přítomen. Nelze však autorem citovanou pasáž interpretovat jako hlas neosobního vypravěče, 

který nemusí být nutně hlasem Spery?  

Nelze dále Sperovo kolísání ve stanoviscích, které autor komentuje na s. 50 číst opětovně jako 

index podřízenosti zobrazovanému světu? Není tedy opět tímto způsobem právě ve vypravěčově 

nespolehlivosti budován dojem svébytného na vyprávění jako by nezávislého světa? 

Navzdory první části, která zakládá nárok na známku velmi dobře, ji autor v druhé části, kde se 

ukazuje jako pozorný interpret, zřetelně vylepšuje. Proto jsem rozkolísán, obdobně jako čtenáři před 

zprávou Spery, jaké vlastně podává svědectví o svébytné analýze stylu. Hodnocení práce nechávám 

pootevřeno mezi výborně a velmi dobře 

Jakub Češka 
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