
Oponentský posudek na bakalářskou práci Ondřeje Zezuláka 

 

Práce Ondřeje Zezuláka má několik nepřehlédnutelných pozitiv. První je volba tématu. Soustřeďuje se k jedné 

povídce Jana Zábrany V noci u pece napsané v padesátých letech napsané na základě autorovy autobiografické 

zkušenosti a publikované až posmrtně v letech devadesátých. Zábrana je autor známý, ale jeho prózám nebyla 

věnovaná velká pozornost, ač jde o texty výrazné a umělecky hodnotné. To, že se Ondřej Zezulák koncentroval 

k jediné povídce, mu umožňuje hlubší analýzu čtyř aspektů díla, které si zvolil: vypravěče, jazyka, prostoru a 

času. I tato volba byla velmi dobrá. 

Druhým pozitivem je Zezulákův přístup k tématu a způsob, jakým je práce napsána. Stručně charakterizuje 

Zábranovu osobnost i jeho tvorbu (což není bohužel samozřejmé, velká část bakalářských prací považuje za 

nezbytné popisovat životní osudy autorů a vypisovat jejich díla, přičemž se většinou jen bezduše kopírují údaje 

ze slovníků). Nastiňuje dobový literární kontext, přičemž připomíná tři osobnosti, Hrabala, Škvoreckého a 

Jedličku, kteří jsou bezpochyby svou poetikou Zábranově povídce blízcí. Ve vlastních analýzách se opírá o 

teoretické koncepty Lubomíra Doležela (narace), Karla Hausenblase (prostor v literatuře) a Shlomit Rimmon-

Kenanové (čas v literárním díle). Pracuje pak dále samostatně a jeho analýzy jsou přesvědčivé, svědčí o 

schopnosti vnímat a interpretovat literární text. Zde by bylo možné uvést několik příkladů. Uvedu jenom výtečné 

postřehy o času, jeho „zrychlování“ a „zpomalování“, o cyklickém ubíhání času v továrně s opakováním týchž 

úkonů, pojetí času u cikána (jestli se nepletu, neznáme ani jeho jméno, jakoby to poněkud byla postava – znak). 

Konečně i stylisticky je práce napsána velmi dobře. 

Povinností oponenta je však kromě pozitiv práce upozornit i na eventuální nepřesnosti a problémy. Není jich 

mnoho. Z drobností například překlep „Carlose Sandburga“ (Carla Sandburga). V seznamu literatury je uvedeno 

jméno Rimmonová-Kenanová, ale v práci na s. 31 a 33 jsou odkazy na Rimmon-Kenanovou, což odpovídá 

údajům v českém překladu její knihy. Při charakterizaci obecné češtiny bych místo formulace „forma jazyka, 

která se běžně používá ve spontánní ústní komunikaci“ odkázal na příslušné lingvistické studie, neboť obecná 

čeština, byť je to interdialekt, se nepoužívá jako řeč ústní komunikace všude. Nejsem si jistý, zda výrok o 

„abnormálním vývoji české literatury“ je úplně přesnou reflexí velkého rozdílu mezi dobou napsání díla a jeho 

publikací. Je zveřejnění díla součástí literární evoluce? Také formulace „V 60. letech, kdy pak probíhalo 

uvolňování poměrů v Československu, které se projevilo v jisté míře v oblasti kultury…“ není myslím zcela 

adekvátní. Domnívám se, že to bylo naopak: především se uvolňovaly poměry v oblasti kultury, v mnohem 

menší míře (až na období jaro 1968 – podzim 1969) veřejný život.  

Za rozpracování by jistě stálo srovnání Zábranových povídek s Hrabalem, Škvoreckým a Jedličkou. Jedlička je 

asi Zábranovi svou poetikou nejvzdálenější (avantgardní postupy, četné aluze na literární díla, lyrismus), možná 

bližší jsou mu někteří prozaici oficiálně debutující na přelomu padesátých a šedesátých let (Kliment, Trefulka, 

Klíma, Beneš). Zdá se mi, že ve srovnání se Škvoreckým a Hrabalem je Zábrana radikálnější v užití obecné 

češtiny. Hrabal, alespoň v oficiálně vydaných prvních prvních knihách, příliš neužívá vypravěče v ich-formě (ten 

je výrazný v Tanečních hodinách nebo Anglickém králi, ale jde o vypravěče bilancujícího, nelze mluvit o 

narativní identitě vyprávění a prožívání jako v povídce V noci u pece). Zábranův vypravěč projevuje jistý 

cynismus ve vztahu k erotice, který myslím u Hrabala nenajdeme. Stejně by Hrabal patrně nenapsal větu „Když 

na něho člověk koukal, napadaly ho všelijaký vznešený novinový myšlenky vo práci, vo lidský zručnosti a tak 

dál.“ Ale mohl by ji napsat Škvorecký. Hrabalovy postavy jsou naivně důvěřivé a hravé, u Škvoreckého a 

Zábrany jde o texty více „intelektuální“. Ale tyto úvahy jdou už nad rámec práce. 

Celkově lze konstatovat, že bakalářská práce Ondřeje Zezuláka splnila požadavky na tyto práce kladené, ba je 

v mnohém překročila. Jako oponent navrhuji známku „výborně“. 
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