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Oponentský posudek bakalářské práce Mgr. Petra Vaňka Karnevalizace a různořečí 

v prózách Emila Hakla 

 

Coby oponent se ocitám ve velmi obtížné pozici, protože bakalářské práci Petra Vaňka by 

nebylo možné nic vytknout, ani kdyby se jednalo o práci diplomovou. Omezím tedy svůj 

posudek na výčet inspirativních nápadů a chvályhodných aspektů práce. 

Oč skromněji vypadá název, o to „košatější“ práci se jedná. Petru Vaňkovi se, podlé mého 

názoru, podařilo napsat nejen monografickou práci interpretující dílo Emila Hakla v kontextu 

Bachtinovy koncepce různořečí a karnevalizace či aplikovat – což se v případě bakalářských a 

leckdy i diplomových prací odehrává v duchu „kdo hledá, ten najde“ – vybrané literárně 

teoretické (či literárně antropologické) termíny na konkrétní pramenný materiál. Dílo Emila 

Hakla zasazuje do širších vývojových tendencí české prózy a současně prostřednictvím 

dílčích interpretačních sond do Haklovy tvorby v podstatě převypráví dějiny románu (vztah 

eposu, mýtu a románu), připomene diskusi o povaze středoevropské literatury (skrze zrození 

autora z ducha smíchu a povahu anekdoty). Snad jen zde mě napadlo drobné doplnění – 

povaha anekdoty je zajímavá nejen s ohledem na mýtickou oralitu (Eliade), historkové 

trumfování, řetězení (Hašek), ale i směrem k filosofickému aforismu a „fragmentárnímu 

psaní“ (viz např. práce Francoise Susini-Anastopoulos), paradoxu, jež jsou pro 

středoevropskou literaturu tak klíčové  

Je až s podivem, s jakou lehkostí autor „poletuje“ mezi jednotlivými inspiracemi, jež mu 

přicházejí jak z četby literárně teoretické, kulturně, filosoficky či historicky antropologické 

(Kroutvor, Eliade, Nietzsche, Lévinas, Sartre, Frye, aj.), tak prozaické a básnické 

(Houellebecq, Murakami, Céline, Hašek, Kafka, aj.). V tom nejlepším slova smyslu 

roztěkanou práci - možná je to výsledek autorova okouzlení pohyby nezavršeného a 

nehotového) drží neustále pohromadě jednak detailní čtení Haklových textů, jednak 

permanentní zřetel k bachtinovským východiskům, jež práci poskytují pevný rám a jež autor 

v průběhu celé práce připomíná, definuje, analyzuje, domýšlí a reviduje. Inspirativní je 



například konkretizování Bachtinovy metafory obnažování, přehodnocení charakteru 

autobiografičnosti (biografického rámce), v souvislosti s dobrodružně–mravoličným románem 

role náhody či epifanie v Haklově díle. Originální a interpretačně nápadité jsou také paralely 

peripatetického teoretického člověka Nietzscheova  (Sokrates) a haklovských otcovských 

figur nebo analogie Bachtinova různořečí, Nietzscheovy jazykové vůle a hudebního živlu (to 

vše vztaženo k Haklovi) či Sarterovy existence a Bachtinovy promluvy. 

Téměř samozřejmě pak působí i neuvěřitelně „zralá“ stylistická, jazyková, kompoziční úroveň 

práce.  Funkční práce s motty, jež nejsou pouhými ornamenty texty, ale autor na ně v pravý 

čas poukazuje a v podstatě jimi svůj text i pointuje. Oceňuji také práci s žánrem poznámek 

pod čarou, jež velmi jemně odstiňují „různořečí“ autora předkládané práce a přehledně 

hierarchizují text. Způsob citací svědčí nejen o precizní analýze (i důkladné znalosti) Haklova 

díla, ale i o schopnosti rozvažovat mezi mírou deskripce, názornosti, konkrétnosti, 

generalizace – apod. Někdy se parafrázuje, někdy se uvádí krátká citace, jindy delší oddíl, ale 

vždy adekvátně funkci, kterou citát má mít. 

Práci Petra Vaňka s radostí doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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