
Oponentský posudek bakalářské práce Andrey Raušerové Křesťanská mystika ve 

vybraných prózách Julia Zeyera z 90. let 

Ve své bakalářské práci se Andrea Raušerová soustředila na problém analýzy a interpretace 

vybraných textů z díla Julia Zeyera, které propojuje různorodě založené téma mystiky. 

Vstupní pasáže autorka věnovala charakteristice Zeyerovy osobnosti a díla. Zde je účelné 

podotknout, že pasivně neopisuje údaje z komplexních lexikografických příruček typu 

Lexikonu české literatury, ale usiluje vystihnout na pozadí určujících životopisných údajů ty 

momenty, které se úzce vážou ke sledovanému tématu, čímž vytváří funkční předstupeň pro 

vlastní analytickou práci. Poněkud jinak je tomu ovšem u kapitoly mapující celkový 

literárněhistorický kontext 90. let. Obecně sice platí, že jakákoli snaha směstnat velice 

rozsáhlou a složitou problematiku do čtyř pěti stran nemůže skončit jinak než v lepším 

případě více či méně zdařilou zkratkou. Jakkoli je jasné, že v rámci bakalářské práce je 

jakékoli úsilí vynaložené na charakteristiku uceleného historického celku účelné, funkčnější 

by bylo spojit tyto dvě úvodní partie do jediného celku, který by se tak zbavil v určitých 

místech jistého elementarismu a posílil by naopak charakter vstupní kapitoly jako nezbytného 

východiska pro následující detailní rozbor. Komplikovaná (z hlediska její povahy) je rovněž 

další úvodní, ovšem nezbytná kapitola, kde si autorka vyjasňuje metodologická východiska 

pro práci s pojmem (křesťanská) mystika. Volí nejdostupnější, čili přeložené tituly, což je 

v půdorysu bakalářské práce přípustné. Přesto by bylo vhodné poukázat přinejmenším na to, 

co je zřejmé, čili že literatura o mysticismu v umělecké literatuře (domácí i zahraniční 

provenience) je rozsáhlá a vždy jde o to, zdůraznit určitá konkrétní hlediska, která nás vedou 

k volbě té či oné zvolené odborné literatury. V tomto ohledu je volba uvedených titulů do jisté 

míry neproblematizovaná; nicméně je dobré, že i s takto poměrně úzce zvoleným souborem 

titulů autorka nakládá z hlediska interpretačních potřeb své práce a do značné míry kriticky. 

 Centrální kapitoly práce jsou soustředěny k analytickému zkoumání vybraných textů. 

Velkým plusem tu je vhodně vedený výběr ze Zeyerova díla, který dává možnost nahlédnout 

do rozličných vrstev Zeyerových mystických (nebo mystikou inspirovaných) prací a tím 

v posledku také do celku básníkova díla. U zpracování těchto kapitol pozitivně hodnotím 

jednak volbu interpretačních postupů, jednak schopnost funkčně zahrnout do svého výkladu 

rezultáty a pojetí starších literárněhistorických a kritických vykladačů Zeyerova díla, což činí 

z těchto kapitol neobyčejně živý a odborně fundovaný celek. Ve druhém z výkladových 

oddílů práce se autorka zaměřila na charakteristiku analyzovaných textů z hlediska 

tematických celků, čímž rozumí trojici témat láska, krása, bolest a utrpení - centrálních 



mystických celků, svázaných s konkrétními interpretovanými Zeyerovými tituly. Autorka zde 

přesvědčivě dokazuje cit pro čtené dílo a jeho interpretační rozvinutí; schopnost dobře číst 

v symbolice barev, v četných intertextových odkazech ať už ke vztahu k sourodým 

beletristickým či nábožensky založeným textům tradiční i soudobé provenience. V určitých 

pasážích by však jistě byla ku prospěchu věci menší dějová opisnost a větší soustředěnost 

k propojení celkových výkladových vazeb napříč analyzovanými kapitolami. 

 Finální pasáže práce jsou zcela správě - z hlediska celkové kompozice práce - otevřeny 

scelujícím a završujícím tématům – patří mezi ně zejména úvaha nad funkcí modlitby 

(„láskyplné“, „krásné“, „bolestné“) v analyzovaných textech, což nabízí originální podnět do 

širší zeyerovské debaty; podnětné by ještě bylo například porovnání funkce a využití těchto 

„mystických“ modliteb u Březiny, Xavera Dvořáka či Karáska ze Lvovic a jiných soudobých 

autorů, zkrátka proto, že šlo o dobově velice příznačné téma, v jehož rozdílech a shodách se 

nabízí jedna z možných cest k hlubšímu pochopení dobové umělecké situace. Užitečná, byť 

formou náčrtu vedená je rovněž finální kapitola mapující výskyty mystických prvků v dalších 

Zeyerových dílech, což mimo jiné svědčí o devíze celé práce Andrey Raušerové, tedy o 

uvažování nad dílčími prvky na základě celku díla či uvažovaného problému. 

 Zcela uspokojivý je i závěrečný oddíl práce – soupis primární a sekundární literatury, 

který svědčí o dobrém obeznámení s výchozí problematikou Zeyerova díla a jeho soudobou i 

pozdější recepce. Za úvahu by jistě stálo uvážení toho, co ještě je „pramenem“ (myslím tu 

nejen výchozí Zeyrova beletristická díla, ale také prezentované dobové publicistické ohlasy 

díla a další texty), a co „odbornou literaturou“ ve smyslu pozdějších zejména 

literárněhistorických uchopení. 

 V celku hodnotím práci Andrey Raušerové jako kvalitní příspěvek k zeyerovskému 

tématu, který nejen že splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, ale v některých 

postřezích zajímavě doplňuje i soudobou odbornou debatu nad problémem. Práce je 

kompozičně vyvážená, zůstává rovněž z valné většiny prosta překlepů a gramatických 

nedostatků. 

Hodnotím ji proto jako práci výbornou. 
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