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 V české próze 60. let dvacátého století se tradičně věnuje velká pozornost dílům Milana 

Kundery, Bohumila Hrabala, Ludvíka Vaculíka, Josefa Škvoreckého, Ladislava Fukse, Věry 

Linhartové, případně i dalších autorů zaměřených na tehdejší současnost a bezprostřední 

minulost. Stranou pozornosti zůstává žánr, kterým se (neoprávněně) pyšnila oficiální 

literatura let padesátých i sedmdesátých: historická próza. Pomineme-li „akademické“ dějiny 

poválečné literatury, tak nejvýznamnějším příspěvkem k tomuto tématu stále zůstávají studie 

Blahoslava Dokoupila z osmdesátých let. Tyto studie mají určitou hodnotu, ale jsou omezeny 

dobovou cenzurou i jistou autorovou ideovou omezeností (z níž postupně prohlédal). Je proto 

dobré, že se Alena Fürstová ujala tohoto málo zpracovaného tématu. 

Je třeba hned napsat, že tak učinila výborně. Zvolila si jenom dvě díla tohoto žánru, novelu 

Karla Michala Čest a sláva a román Oldřicha Daňka Král utíká z boje. (Další autoři 

pozoruhodných děl historické prózy 60. let jsou zejména Jiří Šotola a Vladimír Körner.) Toto 

omezení jí umožnilo hlubší analýzu a zároveň volba dvou odlišných autorských typů 

umožňuje srovnávání a hledání specifické jedinečnosti sémantického gesta obou zvolených 

textů.  

Na začátku práce Alena Fürstová vymezuje pojem historická próza (Lukács, Dokoupil aj.) a 

vrací se ke zrození moderní historické prózy u Durycha a Vančury; poté sleduje další vývoj 

žánru do šedesátých let. Vlastní jádro práce tvoří kapitoly věnované oběma uvedeným dílům. 

V jednotlivých podkapitolkách jsou analyzovány autorský přístup k minulosti, kompozice, 

jazyk a styl a modelování postav. Konstatuje, že Karel Michal využívá tradiční rekvizity 

žánru historického románu (knižní jazyk, kolektiv vesničanů, statečný rytíř), které staví do 

netradičních kontextů a tím je zesměšňuje. Naproti tomu u Daňka nenajdeme přímou 

polemiku s tradičním typem historické prózy. Daněk využívá obvyklých prostředků žánru, ale 

začleňuje je do vlastního autorského pojetí, v němž ovšem přes historickou hodnověrnost 

nejde o zachycení dané doby, ale především o aktualizaci minulosti. Obě díla tak patří 

k projekčnímu typu historické prózy, kladou etické a obecně lidské otázky. 

Práce Aleny Fürstové je promyšlená a dobře napsaná. Autorka prokázala schopnost orientace 

v odborné literatuře i schopnost samostatně interpretoval literární text. Její práci velmi rád 

doporučuji k obhajobě. 
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