
Oponentský posudek bakalářské práce Martina Charváta „Interpretace vybraných děl 

Bohumila Hrabala“ (FHS UK) 

Předložená práce je originálním a z řady aspektů i podnětným příspěvkem 

k dosavadním výkladům díla Bohumila Hrabala. Její autor prokazuje v některých ohledech 

schopnosti, které jdou nad rámec standardu bakalářského studia. Práce nabízí několik tezí, 

které lze produktivně rozvíjet a které se mohou stát součástí obecného literárněvědného 

povědomí o Hrabalově díle; především interpretace povídky Kain je přijatelná natolik, že 

česká literární věda si ji může v pomyslném rejstříku úkolů označit jako „uděláno“. 

Protože základem žánru oponentského posudku je především kritická reflexe 

předložené práce, zaměřím se spíše na aspekty problematické; kladné stránky byly 

sumarizovány výše. Negativní aspekty shrnuji do několika obecnějších trsů: 

1) Práce trpí určitým handicapem literárněhistorického přístupu, a to ve smyslu 

dodržování řemeslných zásad. Výběr Hrabalových textů je založen na opakovaném důrazu na 

„ranou“ tvorbu Bohumila Hrabala. V jakém vztahu je k tomuto výrazu novela Ostře 

sledované vlaky, není vůbec reflektováno, byť hraje ve výkladu roli klíčovou – vnímá ji autor 

také jako „ranou“ či naopak zralou, pozdní atd.? Protože nepracuje s prvním vydáním a nikde 

ani rok prvního vydání nereflektuje, nelze na toto váhání najít odpověď. Je pro něj kritérium 

„rané“ práce dáno zcela aktem geneze, anebo zohledňuje i vydání díla, tedy praxi, kdy je 

„raný“ text následně Hrabalem modifikován a vydán? Jinak řečeno: Je dílo „rané“, protože je 

Hrabal napsal na začátku své dráhy, anebo proto, že vyšlo na začátku jeho publikační 

aktivity? V Hrabalově případě – a to je podstatné – jde o dva dosti různé aspekty.  

Obdobným literárněhistorickým prohřeškem jsou i nemístné paušalizace. Již ve 

druhém odstavci úvodu vyslovuje autor tezi, že vyznamné postavení povídky Kain 

v Hrabalově tvorbě „rozpoznali všichni autoři monografií o Hrabalovi“ (s. 2). V celém dalším 

textu i v bibliografii nicméně zohledňuje jen monografie Pelánovu, Jankovičovu a Mazalovu, 

k tomu si přiřazuje jeden článek holandského bohemisty Keese Merckse. Nikde v textu, ba ani 

v soupisu literatury, neuvádí dvě knihy Radko Pytlíka (Bohumil Hrabal, 1990; a neuvěřitelné 

se stalo skutkem: O Bohumilu Hrabalovi, 1997), neuvádí Kladivovu knihu Literatura 

Bohumila Hrabala: Struktura a metoda Hrabalových děl (1994), ba  ani knižní práci Suzanne 

Rothové Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala (1993, přel. M. Špirit), kterou lze 

také jistě vnímat jako monografii. Můžeme si o úrovni těchto prací myslet leccos, ale 

přinejmenším tu poslední prostě ignorovat nejde. A nepracujeme-li se všemi monografiemi, 

nesmíme sepisovat paušalizace typu „všichni autoři monografií“, aniž bychom tam doplnili „, 

které jsem já četl“. 



Onen nedostatek řemesla se ostatně projevuje i v tom, že autor bez jakýchkoli rozpaků 

pracuje s komerčními verzemi Hrabalových textů, vydávanými posmrtně nakladatelstvím 

Mladá fronta. Stejně tak i text Kaina není čten a vykládán ze sebraných spisů (Sv. 2, Židovský 

svícen, 1991), ale z narychlo shromážděného Schizofrenického evangelia (1990). Neříkám 

nutně, že jde o vydání defektní, ale u autora s tak problematickou ediční historií, jako je 

Hrabal, by prostě člověk čekal, že jeho vykladač bude obezřetný, a ne tak bezstarostný a 

upjatý jen na věci, které ho zajímají. A takto by šlo pokračovat – pročpak třeba při hledání 

údajného vlivu Camusova Cizince na raného Hrabala nepracuje autor s překladem Svatopluka 

Kadlece (vyd. 1947), který mohl Hrabal číst a jeho vlivu se vystavit, ale s překladem 

Žilinovým z r. 1966, tedy z doby, kdy už jsou ony rané Hrabalovy prózy dávno napsány? 

2) Nevyrovnanost celé práce z hlediska použitých metod a argumentace. Celá první 

kapitola je rozvleklá, upovídaná a z ohledu myšlenkových podnětů plytká a banální. Autor 

začne nešťastnou větou „V rámci Hrabalovy tvorby můžeme vznést legitimní otázku, která 

zní takto: Co je to vlastně literatura?“ (s. 3). Bez jízlivosti nelze na takovouto tezi reagovat 

jinak než: Takovouto otázku můžeme vznést i kdekoli jinde a jindy, v jakémkoli rámci – a 

bude to stejně legitimní. Proto ji ale asi ani nemá cenu vznášet, jak o tom svědčí zbytek 

kapitoly, v němž se za pomoci různých metodologií a konceptů stvrzuje stále tentýž závěr – 

Hrabalovo Utrpení starého Werthera je dílem „ne-literárním“. Čtenář už se po čase bojí, která 

teorie bude ještě parafrázována a vytažena, aby se ukázalo, že ani v jejím rámci tato próza 

nevykáže znaky literatury; a přitom veškerý důkaz údajné neliterárnosti stojí na poněkud 

vratkých základech genetického výkladu, kdy prý „Hrabal byl vlastně zapisovatelem těch 

nekonečných obrazů linoucích se z Pepinových úst“ (s. 6) a pro M. Charváta je tento Pepin 

fyzickou osobou, a ne „literární figurou“ (s. 6). V tomto ohledu (protagonista žil v aktuálním 

světě) je pak fyzickou osobou i Napoleon ve Vojně a míru. Autor má jistě pravdu, že 

v textové adaptaci Tanečních hodin pro starší a pokročilé najdeme mnohem více postupů 

literárního psaní, ale dle mého soudu jeho výklad nijak nedokazuje, že by je zcela postrádalo 

„výchozí“ Utrpení. Zde by myslím stálo za to vzít v potaz spíše dekonstruktivní koncept 

rozdílu mezi mluvením a psaním než trvat na výkladu redukujícím Hrabala do role 

zapisovatele – tím totiž vstoupíme do spektra záludných otázek: Zapsal to dobře, přesně? 

Nepřišli jsme o něco tím, že nebylo možné zaznamenat gestikulaci, dikci, hlasovou modulaci? 

Při četbě interpretace Kaina, ale i zbylých kapitol práce si tudíž říkám, zda by bývalo nebylo 

lepší vybrat si namísto Utrpení ještě jeden text, který je také literaturou, a ne text údajně „ne-

literární“, který tudíž interpretovat nelze, protože jinak by autor připustil jeho literární 

uspořádanost. Shrnuto: První kapitola práce se mi jeví jako zcela zbytečná. 



3) Výklad vlivů je veden reflektujícím, obezřetným způsobem, ale i tak občas 

sklouzává do poloh, kdy se přijímá autorská interpretace jako fakt (Hrabal ve Schizofrenickém 

evangeliu, parafrázovaný na s. 31; Hrabal tvrdící něco dle Mazala), a ne jako stylizace, 

konstrukt, performativní řečové gesto. Textu chybí zřetelnější práce s pojmy empirický autor, 

implikovaný autor a autorský obraz; jejich směšováním se argumentace stává přesvědčivá 

spíše svou rétorikou než analytickou přesností. Opět včetně paušalizací, kterých se autor 

dopouští, byť u ostatních vykladačů je – někde i zcela po právu – kritizuje: „Hrabal byl při 

psaní Kaina silně ovlivněn četbou Cizince“ (s. 36). Jak moc silně, prosím? Dalo by se to 

změřit? Byl ovlivněn po celou dobu psaní (a pořád stejnou měrou i stejnými prvky, jimiž na 

něho Cizinec působil), anebo to kolísalo? A pokud ano, vliv spíše narůstal či ubýval? Opět 

nechci ironizovat, ale chci tímto vyhrocováním doložit, že takováto tvrzení nikam nevedou, 

protože to, co se jimi říká, je vždy zcela vágní, metaforické a čiře rétorické. Na rozdíl od 

komparace konkrétních rysů textů Cizince a Kaina; těch je naštěstí valná část, a proto celkově 

i závěrečné pasáže práce přínos a podnětnost nepostrádají. 

4) Ledabylost v provedení soupisu Literatury. Ne jediné stránce (s. 54) lze nalézt tyto 

omyly: Ecovu Teorii sémiotiky nepřeložil „M. Dorazil“, ale M. Sedláček; G. Genette se nepíše 

„Gennet“; Praha se nepíše „Prah“ (hned dvakrát); Greimas má inicály A. J., nikoli pouze 

„A.“; nakladatelství filozofické literatury se s dobrých důvodů píše versálami, tedy 

OIKOYMENH; Heideggerovo Bytí a čas nepřekládal žádný „Čapek“; Hrabalova povídka se 

jmenuje Utrpení starého Werthera, nikoli „Wethera“. Obecně není dodržena sjednocená 

norma bibliografického údaje (dokonce i jeden a tentýž, časopis, konkrétně Česká literatura, 

je citován někdy s ročníkem, někde bez; u Slova a smyslu se z neznámých důvodů udává 

vydavatel, u jiných časopisů ne), stejně jako není evidováno pořadí vydání, jedná-li se (a často 

se jedná) o vydání jiné než první. Již jen samotné množství chyb (zbylé stránky soupisu jsou 

na tom o něco lépe, ale chyby jsou i tam) svědčí o neúctě k řemeslu či o nezvladatelném 

nutkání raději psát než napsané pečlivě po sobě zredigovat. 

Všechny výše uvedené výhrady jsou výhradami, které jsou vyprovokovány ambicemi 

práce i její značnou kvalitou v některých částech či aspektech předloženého celku. Jsou však 

vztaženy nad rámec standardů bakalářské práce. Z hlediska těchto standardů je tato práce 

splňuje a já navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

V Praze dne 28. 8. 2011 
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