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Tereza Bruknerová se odvážně pustila do tématu, které, jak sama v Závěru konstatuje, 

možnosti bakalářské práce vlastně přesahuje. Bělohorská bitva na stovky let předurčila osudy 

českého národa a velmi rychle se proměnila v symbol jeho tragické existence. Jako klíčový 

bolestný motiv národních dějin potom mnohokrát rezonovala v odborných i beletristických 

textech, nejintenzivněji v době formování novodobého národa v19. století. Je tedy logické, že 

Tereza Bruknerová si za téma své práce zvolila právě tuto dobu, ale zároveň tak samozřejmě 

vzniká i problém, jak se s obsáhlým materiálem vyrovnat. 

 Velmi podstatnou část práce, více než třetinu, představuje přehled historické beletrie 

19. století. Ten sice ukazuje široké znalosti a historickou poučenost autorky, její schopnost 

orientovat se v odborné i umělecké literatuře i schopnost uvažovat v dobových souvislostech, 

ale ve vztahu k vlastnímu tématu se jeví jako příliš rozsáhlý. Zcela zřejmé není ani hledisko, 

podle něhož autorka materiál třídila. 

 Klíčová část práce je uvozena fundovaným popisem bělohorské bitvy a událostí, které 

jí předcházely a následovaly. Zde autorka střídmě a kriticky uměřeně pracuje s moderní 

historickou literaturou, od Petráně až po Mikulce a Chalina. Za pozoruhodnou považuji 

kapitolku, která je věnovaná prvním literárním reflexím bělohorských událostí a v níž 

Bruknerová dobře sleduje postupné vyhraňování katolického a protestanského pohledu na 

bitvu i jejich proměnu ve stereotyp. V tom pokračuje i v kapitole Formování mýtu Bílé hory, 

v níž se jí dobře daří usouvztažňovat různorodou odbornou literaturu (převážně historickou, 

Havelka, Vlnas, Petráň) s obrazem proměn bělohorského mýtu v beletrii – v preromantické 

stylizaci u Kollára, v bolestně romantickém prožitku u Máchy, v Havlíčkově politické 

aktualizaci i v takřka mesianistickém prožitku např. u Šolce a Nerudy. Aktualizační potenciál 

mýtus prokazoval i v klíčových okamžicích 20. století. Funkčně v práci působí i pasáže, 

v nichž si Bruknerová všímá pohledu historiků na bělohorskou bitvu, formování stereotypních 

představ o významu bitvy i zpochybňování historických stereotypů z různých stran a 

perspektiv (Tomek, Rezek, Goll, Pekař, Denis). Proti (stále) obecně přijímaným představám o 

významu Bílé hory autorka prezentuje svůj vlastní, odborně poučený obraz událostí. 

Jednotlivé aspekty bělohorského mýtu (statečnost moravského pluku, následný nástup jezuitů) 

lze samozřejmě po kritickém zkoumání odmítnout, některé formulace však považuji za 

poněkud nepřesné (s. 37: „Bitva na Bílé hoře byla ve skutečnosti pouhou šarvátkou“). 

 Vlastní kapitola o bělohorské tematice v historické próze je smysluplně uvozena 

přehledem významnějších textů básnických a dramatických. Poněkud podrobněji autorka 

pojednává drobnější prózy, které s Bílou horou tematicky souvisejí (od Máchova Návratu a 

Vocelova Hlatipisce přes Chocholouškův Hrad a další povídky, zejména z šedesátých let); 

význam této části spočívá už v usouvztažnění a přehledném seřazení málo známých textů. 

Podrobněji se věnuje románové tvorbě Josefa Svátka, zvláštní pozornost potom věnuje dílům 

Aloise Jiráska – povídce Viktora a románům Skály a Temno. Pozornosti se dostává také 



Wintrovu románu Mistr Kampanus – a tím práce bohužel končí. V charakteristikách 

jednotlivých próz je autorka spolehlivá a přesná, nepřekračuje však rámec obecných 

konstatování (Jirásek „odmítá nevraživost a netoleranci“, Winterova interpretace dějin je 

„ironická“, Svátek „historické události přetvářel podle své fantazie“). 

 Práce je sympatická množstvím shromážděného materiálu, samostatností pohledu i 

historickou fundovaností autorky. Méně sympaticky působí místy poněkud obecné 

charakteristiky vybraných děl a úplná absence hlubších charakteristik v případě jiných děl, ke 

škodě práce jen zmíněných. Ať už byl příčinou nedostatek času nebo velký rozsah materiálu, 

práce tak působí nezavršeně, resp. její autorka jen místy překračuje rámec obecných 

konstatování (např. autoři se shodují v představě o nesvornosti a netolerantnosti jako o 

hlavních příčinách nešťastného osudu národa), k definování podstatnějších shod a rozdílů 

v přístupu jednotlivých autorů se téměř nedostává.  Kladem práce je schopnost spolehlivě a 

přesně formulovat (až na výjimečné lapsy – např. vazba „pravomoc na chod českého 

království, s. 29; obraz „doby temna“ by také bylo vhodnější označit za „katastrofický“, ne za 

„katastrofální“, s. 39, apod.). 

 Vzhledem k uvedeným přednostem a nedostatkům (a s nadějí, že autorka bude v práci 

na tématu dál pokračovat) navrhuji hodnocení výborně – velmi dobře. 
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