
Oponentský posudek na bakalářskou práci 

Práce Jany Kašparové se zabývá opomíjeným prozaickým dílem Karla Nového.  

Autor, který byl v době vlády socialistického realismu oslavován a o jehož díle 

vyšly mimo jiné dvě monografie (Milan Jungmann ,1960 a Josef Hrabák ,1983), 

je dnes takřka zapomenut, snad až na některá díla psaná pro děti a mládež jako 

jsou Rybaříci na modré zátoce, Rytíři a lapkové a Potulný lovec. Je sympatické, 

že se Jana Kašparová rozhodla věnovat mu pozornost. Z jeho rozsáhlého díla se 

zaměřila na čtyři romány a jejich původní verze vydané ve dvacátých a třicátých 

let: Městečko Raňkov, Samota Křešín, Peníze a Chceme žít. 

Byla to určitě dobrá volba. Je načase pokusit se o novou interpretaci Nového 

tvorby. O tom, že Jana Kašparová umí literární texty číst a že svou analýzu umí 

formulovat, mě přesvědčily závěrečné kapitoly její práce, Fikční svět Karla 

Nového a Závěr. Zde se vyrovnává s dobovou kritikou (Jiří Hájek) a výstižně 

charakterizuje zmíněné čtyři romány. Jinak však, jak se domnívám, zůstala 

práce jen na polovině cesty.  

1) V práci zůstaly chyby, překlepy a nepřesnosti, které pozornější psaní a čtení 

mělo odstranit. Např. hned na první stránce „cesta autora od realismu sociálně 

zaměřenému“ . U filmu Marijka nevěrnice je datace 1982, což je datum knižního 

vydání scénáře, film byl natočen o půlstoletí dříve. Na str. 15 dívka „v sobě 

snoubí veškeré dokonalosti“. Na str. 31se píše o „představitelích vyšších 

vládnoucích vrstev“, jako první z nich je v následující větě uveden hajný. 

Formulace jako „náhlé uvidění fyziologických změn“ (33) „uvědomění si vlastní 

nezbytné sebevraždy“ (42) tahají za uši. Čeština přece nesnese takové kupení 

jmen bez určitého slovesa. „Svézt“ na str. 40 namísto svést dává bezděčně větě 

jiný smysl. „Děj se počíná při návštěvě Magdaleny své tety.“ (45) „K výročí 85. 

narozenin Karla Nového…“ (52); „vyvstává na zřetel nespravedlivost systému“ 

(53).  

2) Některé používané pojmy jsou vágní a nevyjasněné. Například „princip“, 

„motiv“, „definovat“, „symbolizovat“, „metafora“  jsou užívány dosti různě. 

Když se píše o volbě prvních vydání Nového děl jako východisku analýzy, 

uvádí se, že „jde o díla nezatížená neustálou snahou o přepisování“ (6). To je 

nepřesné, všechny čtyři romány byly přece přepracovány. „Detektivní“ žánr a 

příběh na str. 35 a 36 mají být „kriminální“ žánr a příběh. Na str. 17 se píše u 

Městečka Raňkov o „nestranném vypravěči v er-formě“, na str. 26 u Samoty 

Křešín je stejná formulace, která se opakuje i na str. 35 (Peníze), na str. 43 je 



„nestranný vševědoucí vypravěč v er-formě“ (Chceme žít). Přitom třeba 

v posledním případě se dále píše, že vesnice je zobrazena z pohledu Magdaleny, 

město nejprve prizmatem Josefa (45). Ve shrnutí se pak uvádí, že „popisy jsou 

omezovány na způsob vnímání místa danou postavou“. Z toho plyne, že 

vyprávění není ani nestranné, ani vševědoucí. O tom přesvědčuje i letmý náhled 

do Nového knih. Při každé naraci je podstatná vyprávěcí situace a perspektiva, 

ne formální znaky.  

3) Formulace kritiků a interpretů Nového díla jsou někdy uváděny bez potřebné 

distance. Jestliže se třeba cituje Erich Renner, který píše, že Nový je posledním 

autorem, jehož tvorba je ve svém celku spjata s konkrétním krajem (str. 9), nelze 

tento evidentně bizarní názor jen uvést bez kritické rektifikace (zůstaneme-li ve 

středočeském regionu, tak stačí připomenout o dvacetiletí mladšího Františka 

Hrubína a jeho Posázaví, nemluvě o řadě autorů spojených třeba s ostravským 

regionem atd.). To je naštěstí v závěrečných pasážích napraveno. 

Vzhledem k těmto závěrečným pasážím je práce přesto obhajitelná. Navrhuji 

jako známku velmi dobře nebo dobře podle průběhu obhajoby. 
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