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Tomáš Vrchlavský se ve své práci věnuje osobnosti a dílu spisovatele českožidovského původu Oty 

Pavla. Konkrétně se zaměřil na jeho „sociální zkušenost“, tak jak ji zachytil ve svých povídkách a 

korespondenci. Práce je uvozena pojednáním o využité literatuře a pramenech (s. 7-15). Následuje stručná, 

ale kompaktní biografie Oty Pavla zaměřená na charakteristiku jeho sociální identity (s. 15-21). Hlavní část 

práce zevrubně analyzuje Pavlovo literární dílo ( s. 21-71), které autor zkoumá skrze několik předem 

definovaných tematických okruhů.   

Tomáš Vrchlavský nahlíží na krásnou literaturu, v tomto případě na dílo Oty Pavla, jako na 

historický pramen poskytující hodnotnou výpověď o dané době a jejích reáliích. Jak vyplývá z textu, plně si 

uvědomuje nejen potenciál, ale i možná rizika zvoleného přístupu. Opakovaně upozorňuje na potenciální 

zkreslení událostí z Pavlova dětství  (dětský úhel pohledu), vědomé potlačení některých zážitků (selektivnost 

paměti), vliv Pavlovy nemoci na literární tvorbu v závěru života a v neposlední řadě poukazuje i na vliv 

dalších faktorů (ediční záměr, cenzura). Autorovi se v Pavlově tvorbě podařilo zachytit i několik 

cenzorských zásahů v jejichž důsledku byly vypuštěny pasáže např. o Masarykovi  (s. 74) a týkající se 

antisemitismu (s. 62).    

 Autor v úvodu své práce konstatuje, že v dosavadních pracech věnovaných Otu Pavlovi dominuje 

literárně-vědný rozbor jeho prací, zatímco otázka sociálního statutu, identity a sociálního pozadí jeho rodiny 

stojí spíše v pozadí (s. 7-15). Stručně seznamuje se zvolenou metodou a se vzpomínkovými povídkami Oty 

Pavla, které se společně s publikovanou korespondencí staly základem celé práce. Jako „důležité“ pro vznik 

práce označuje i materiály k osobnosti Oty Pavla získané z jeho pozůstalosti v LA PNP, zde by však bylo 

žádoucí blíže rozvinout, jak byly tyto materiály v práci vytěženy (z úvodní kapitoly ani z poznámkového 

aparátu to totiž zřejmé není).  

Pozitivní hodnocení na předkládané práci zaslouží její logická strukura. Autor si v úvodu práce 

stanovil několik klíčových témat/otázek, které formovaly sociální zkušenost Oty Pavla a jeho rodiny od dob 

první republiky až po léta normalizační. Fakticky všechny tematické okruhy prostupuje motiv židovství, 

neustále ovlivňující spisovatelův život ( i život jeho rodiny) v různých dějinných údobích.  Tomáš 

Vrchlavský sleduje, prostřednictvím Pavlovy zkušenosti,  otázku koexistence židů v českých zemích a jejich 

vztah k majoritní společnosti (asimilační proces), postoje domácího židovského obyvatelstva k nově 

vzniklému Československu,  mentalitu židovské populace v letech nacistické okupace a její střet s okupační 

mocí a v neposlední řadě antisemitismus v poválečném Československu. Současně analyzuje ekonomickou 

situaci spisovatelovy rodiny a reflektuje sociální pozadí, které ji utváří.  



V jednotlivých kapitolách autor nabídl jak širší kontext k daným tematickým okruhům, tak i 

konkrétní zkušenost rodiny Oty Pavla. Kontextuální historické pasáže lze v některých případech označit za 

simplifikující. Zasloužily by dle mého názoru další rozpracování (např. s. 16, 24, 29-30) a bylo by rovněž 

vhodné rozšířit  je odkazem na relevantní odbornou historickou literaturu (poznámkový aparát).  Naopak, 

velmi zdařile autor dokumentuje  ekonomickou a sociální zkušenost Oty Pavla prostřednictvím citací z jeho 

díla, v tomto ohledu autor prokázal precizní a citlivou práci s pramenem. Autor se neomezuje na pouhý 

„popis“ událostí v životě rodiny Oty Pavla, nýbrž v závěru každé podkapitoly zobecňuje a proporcionalizuje 

jejich zkušenost v širším kontextu.  Za nejzdařilejší v tomto směru považuji pojednání o ekonomické situaci 

rodiny a proměnách jejího sociálního statutu v několika dějinných údobích – obraz střevostavovství a 

blahobytu za první republiky kontrastuje s životem za války a tvrdou realitou černého trhu a kontrastuje i 

s životem rodiny za komunismu, kdy otec a matka pracovali v JZD ( s. 31-41). Plasticky autor vykreslil 

způsob, jak se Pavlova rodina vyrovnávala s protižidovskými opatřeními (mechanismy, s. 50-58), a zdařile 

zachytil i změny jejich postojů ke komunistickému režimu ( s. 61-71). V závěru práce autor směřuje 

k definici identity Pavlovských („konglomerát příslušnosti k české společnosti a stylu křesťanského života a 

s nějakými zbytky židovství a židovskou mentalitou a obchodnictvím“, s. 72).    

Práce Tomáše Vrchlavského představuje zdařilou bakalářskou práci. Ačkoliv v některých ohledech 

by bylo dle mého názoru žádoucí další rozpracování (pramenná základna, kontextuální historické pasáže), 

celkově předkládaná práce splňuje nároky standardně kladené na bakalářskou práci. Tímto ji doporučuji 

k úspěšné obhajobě a navrhuji (s ohledem na zmíněné nedostatky) hodnocení velmi dobře.  

V Praze dne 31.8.2015    
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