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Posudek rigorózní práce Mgr. VáclavaStránského

Posuzovaný text vychází z úspěšně obhájené diplomové práce, ale je dotvořen V těchto
aspektech: výrazně redukované a přepracované byly úvodní kapitoly o Auředníčkovi
básmkovi, které byly V původní verzi velmi nekoncízm' a mnohomluvné, působily navíc
značně popisně nebo byly příliš zapředeny do obecných úvah; místo toho přibyla vstupní
kapitola o situaci české poezie v letech devadesátých, která slouží k přesnějšímu zařazení
Auředníčkova díla do literáměhistorického kontextu; celá práce byla pak zrevidována, prošla
několikerým textovým přepracováním, takže zmizely příliš subjektivně působící pasáže,
obecná zamyšlení nad dílem básníkovým a byl zvýrazněn odborný charakter textu.

Nad definitivním textem pracoval Mgr. Stránský dlouhodobě, cílevědomě a poctivě,
ale přesto i tento konečný text vykazuje místy jisté drobné nedostatky, které jsou dány
zbytečně širokým esejistickým rozptylem prototextu. Některé části práce jsou příliš obecné,
nevycházejí ani tak z interpretace konkrétních uměleckých textů, nýbrž ze snahy postihnout
široké literáměhistorické kontexty. Podotýkám, že to jsou drobnosti, které nijak podstatně
nesnižují úroveň celé práce, kterou pokládám za zdařilou a přínosnou. Velmi pěkná je pak
část věnovaná Auředníčkovi prozaikovi.

Práce jako celek je citlivým a hlubokým ponorem do světa básníka a prozaika
Auředníčka. Je patrné, že byla psána se zaujetím a láskou k tomuto neprávem opomíjenému
literátovi. Je vedena snahou osobnost Auředníčkovu rehabilitovat a připomenout autora jako
zajímavý a dobově velmi příznačný tvůrčí zjev, který má šanci oslovit i dnešmho čtenáře.
Velmi oceňuji velké heuristické úsilí při sběru materiálů , které vyústilo do soupisu knižně
nepublikovaných básní Auředníčkových a úplné bibliografie předmětu. Domnívám se, že cíl,

který si pan Stránský předsevzal, zrehabilitovat básníka a prozaika Auředníčka, svou prací
splnil. Jsem proto přesvědčen, že text může sloužit jako seriózní odborný podklad k rigorózní
zkoušce a udělení titulu PhDr.

Praha, 23. srpna 2006 doc. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc.
Ústav pro českou literaturu AV ČR


