
Oponentský posudek  na bakalářskou práci Aleny Furstové „Netradiční historická próza šedesátých 

let“ 

     Předmětem zkoumání této práce jsou dvě prózy, Čest a sláva Karla Michala a Král utíká z boje 

Oldřicha Daňka. Autorka nejdříve vymezuje některá hlediska přístupu k historické próze a typy 

historického románu podle členění B. Dokoupila a autorů Encyklopedie literárních žánrů. Přijímá 

kritérium B. Dokoupila, že historická próza se věnuje minulosti uzavřené. To sice platí o tematice 

třicetileté války a době vlády Jana Lucemburského, zkoumaných děl, neplatí to však o historii 

paušálně. Již Lukianos ze Samostaty ve svém pojednání „Jak psát dějiny“ (český překlad v souboru 

edice Satira a Dialog) varuje autory historických děl před pochlebováním mocným a preferuje 

jednoznačně psát pravdivě. Ani český kronikář Kosmas nezbavuje historii současného kontextu. Platí 

to také o autorech novodobé literatury. Např. autorkou citovaný A. Jirásek jako vzor socialistického 

historického románu v románu Temno evokuje problémy v tehdejší české společnosti neuzavřené, 

dokonce spějící k finálnímu řešení, jako vztah českého národa k Habsburkům, ke katolické církvi, 

nebo k živým polemikám, např. o osobnost i a kultu sv. Jana Nepomuckého. 

     Přehledem vývoje české historické prózy ve 20. století získala autorka kritéria pro charakteristiku a 

typologické zaměření  zkoumaných děl. Ve vztahu k dílům, která přesahují z minulosti do přítomnosti 

představují díla K. Michala a O. Daňka proud tehdejší české prózy, zašifrované do historického 

koloritu.  Mohla více využít srovnání s citovanými autory J. Šotolou a V. Koernerem. Vlastnímu 

rozboru díla předchází krátký medailon  autorů, který otevírá autorce cestu k interpretaci 

zkoumaného díla.  

     V rozboru obou děl postupuje autorka podle zvolené metody, nejprve zkoumá  autorský přístup 

k minulosti, dále rozebírá dílo kompozičně, z hlediska jazyka a stylu a charakterizuje postavy. Oba 

typy próz se nutně musí odlišovat v záběru historické skutečnosti, kterou se autor snaží evokovat. 

Autorka postihla možnosti novelistického půdorysu Michalovy Cti a slávy, v němž se hlavní dějová 

linie soustřeďuje na postavu rytíře Václava Ryndy. Obrat v jeho postoji změnit výsledek dějinného 

zápasu v tragikomickém donkichotském gestu nemusí nutně znamenat nemožnost historii změnit, jak 

se to autorka pokouší přisoudit všem postavám i kolektivu poddaných. Toto gesto lze hodnoti i jako 

výzvu pro současníky v historii všech období. 

     Autorka príce tvrdí, že oba autoři jsou skeptičtí k možnostem poznání  dějin. Vzhledem k tomu, že 

O. Daněk zobrazuje historicky dobře známou postavu krále Jana Lucemburského, je možné se ptát, 

zda Daňkův postup sebereflektovat krále Jana v období 1310-1320 do postavy Eliščina otce krále 

Václava II. je motivován snahou ukázat nemožnost historického poznání. Myslím si, že Daňkův postup 

prezentovat historickou skutečnost jako legendu nebo mýtus o velikém králi nemá za cíl poukázat ne 

nemožnost historického poznání, ale sondou do Janovy psýchy vyrovnat se s realitou porážky 

v zápase s českým panstvem. Obratnost  Václavovy politiky vůči českému panstvu v kontrastu 

s poznáním, ke kterému Daněk nechává krále Jana dospět, Daněk změnil v legendu o neúspěšném 

králi Václavovi II., aby mohl podat svůj fiktivní obraz Jana Lucemburského, který vybojoval svůj vnitřní 

duševní zápas vůči rezignaci na silnou královskou vládu, již Václav II. bezesporu realizoval. Funkci snu 

v Daňkově uměleckém postupu s důrazem na jeho úlohu v politickém zápolení postihla autorka i u 

dalších postav, královny Elišky a Jindřicha z Lipé. 



     Alena Furstová představila ve své analýze dva typy autorského ztvárnění historického námětu 

s projekcí do přítomných společenských problémů. Postupovala podle zvolené metody, zvládla rozbor 

zvolených děl s použitím sekundární literatury. Doporučuji její práci k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 4. června 2014                                                                       Doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. 

      


