
Oponentský posudek na bakalářskou práci Miroslavy Čeplové 

 

Miroslava Čeplová si za předmět práce zvolila zajímavé téma: opomíjenou osobnost básníka 

Stanislava Zedníčka. Tento tvůrce je typický autor „druhé řady“ české literatury. Například 

„akademické“ Dějiny české literatury 1945–1989 jej zmiňují marginálně ve 3. svazku, jako 

spoluautora ve sborníku Podoby II a v jednom odstavci jako autora dvou knižních souborů 

veršů vydaných 1969 a 1974 (s. 268, motivy touhy po Bohu, lásky, rodné Vysočiny). Už 

jenom tři řádky jsou Zedníčkovi věnovány ve 4. svazku („názvuky holanovských novotvarů“ 

ve sbírce Na doslech pramene). S Holanem bývá také Zedníček nejčastěji spojován, nedávno 

byla péčí Miloše Doležala a Petra Střešňáka vydána jejich korespondence, básník a esejista 

Miloš Doležal mu také věnoval největší pozornost (články, rozhovory). 

Je sympatické, že Miroslava Čeplová se nespokojila Zedníčkovými vydanými texty, ale prošla 

také jeho pozůstalost v Památníku národního písemnictví. Výsledkem této trpělivé práce je 

nejen zevrubná bibliografie na str. 46 až 53, ale jsou jí také přílohy: obrazová dokumentace a 

zejména korespondence s Norbertem a Alžbětou Chotašovými z let 1981–1989, s nimiž se 

Zedníček setkal v Holanově okruhu a kteří emigrovali do Hamburku. Edice této 

korespondence je záslužná, mnohé o Zedníčkovi, jeho osobnosti a díle vypovídá a domnívám 

se, že by měla být publikována. 

První část práce rekapituluje Zedníčkovu tvůrčí biografii, charakterizuje čtyři jeho vydané 

sbírky, ale všímá si i nevydaných rukopisů a korespondence (například s Fučíkem, Hrubínem, 

Halasem, Braunerem, Fikarem) na základě studia zmíněné pozůstalosti. Zachycuje také 

ohlasy Zedníčkova díla. Autorce práce se podařilo zasadit Zahradníčkovu tvorbu do kontextu 

české literatury od počátku třicátých let až po dobu rehabilitací spirituálně orientovaných 

autorů po roce 1989.  

Miroslava Čeplová ve své práci prokázala schopnost rozumění básnickému textu a její práce 

je zejména materiálově velmi objevná. Jenom místy jsou její formulace trochu nadnesené 

nebo neadekvátní. Např. básníkova nákaza infekcí v paviloně opic je popsána jako „absurdně 

tragická událost“, vzápětí se píše o „tragickém“ začátku šedesátých let (smrt Holanovy 

matky). Ladislav Fikar se v době „pražského jara“ vrátil na pozici ředitele nakladatelství 

Československý spisovatel, ne jen redaktora. Nejsem si jistý, jestli Vokolek dostal „naprostý 

zákaz publikování“ právě v liberálním roce 1968. Píše-li se o časopisu Svědectví, bylo by 

přesnější mluvit o časopisu exilu, ne „emigrace“. Lze napsat, že „žena (…) stává se 

dosažitelným motivem“? Nebo mluvit o „vývoji ženy u Zedníčka“? Fikarova slova uvedená 

na str. 37 jsou spíše vyznáním vztahu k adresátovi než shrnutím Zedníčkova místa 

v současném světě. Na s. 39 se mluví o Zedníčkově hrobu, patrně má být „Zahradníčkovu“. 

Trochu nadnesená je věta na s. 45 o tom, že se nenašel člověk a ani snad okamžik, kdy by 

bylo příhodné na Zedníčka a jeho tvorbu upozornit. Drobné překlepy jsem našel v přepisu 

korespondence v příloze. Např. na s. XXXVIII „až ta tak“, „zažítcích“, „Pražsky hrad“, na 

následující s. XXXIX  „které nezapomínají“ (kteří?), na ni (ní), milé (milí).  



Tyto chyby jsou spíše okrajové. Jde o práci přínosnou a celkově nadprůměrnou. Jako oponent 

navrhuji známku 1 nebo 2 podle průběhu obhajoby. 
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