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Bakalářská práce Karolíny Kumžákové vznikala zvláštním způsobem. Od jejího zadání se 

autorka ani jednou nedostavila ke konzultaci (ať už záměru, kompozice či metody práce), až 

tři týdny před vypršením termínu, uprostřed léta, náhle zaslala hotovou práci. V té době už 

přirozeně nebylo možné se k výsledné podobě jakkoli vyjádřit. Moje role vedoucího tak 

zůstala nanejvýš formální a za nedostatky práce nemohu nést odpovědnost. 

 Na druhou stranu nelze výsledek zcela odmítnout. Redukcí tématu na tři Zeyerovy 

prózy se autorka dobrala přiměřeného záběru, cíl, pokus o typologii ženských postav v raných 

Zeyerových prózách, je v úvodu jasně definován a není nijak přemrštěný. Příjemně stručná je 

rovněž úvodní kapitola, přibližující spisovatele prostřednictvím základních biografických dat 

a několika citací z odborné literatury, funkčně vztažených k tématu. Snad jen výběr 

biografických dat působí poněkud nahodile, proto prosím v rámci obhajoby o zodpovězení 

následujících otázek: Co byl onen Akademický spolek, který navštěvoval Zeyerův bratr? 

Jakým způsobem se Zeyer „zasazoval o rozvoj kultury“ ve Vodňanech? Kým byl Zeyer 

nazýván „exotickým ptákem české literatury“? Jak vlastně souvisela Zeyerova „složitá, citově 

založená povaha“ s jeho zdánlivým nevlastenectvím? Koho konkrétně autorka myslí „mladou 

generací“ v poznámce na s. 9 a koho tak nazývá na s. 10? Jsou to titíž literáti? Co znamená 

výrok, že Lumír „se stranil mladé generaci“? Kterou královnu Alžbětu má autorka na mysli na 

s. 13? Neměli bychom Kateřinu nazývat spíš carevnou než císařovnou (s. 19)? A podstatněji: 

je-li naším cílem ukázat konzistentnost a neměnnost celku spisovatelova díla (s. 7), můžeme 

toho dosáhnout rozborem tří textů z jediného, totiž raného tvůrčího období? 

 Po úvodních kapitolkách se už Kumžáková poměrně obsáhle věnuje charakteristice 

ženských postav ve třech vybraných prózách. Lze ocenit, že nepostupuje mechanicky, ale 

všímá si těch skutečností, které jednotlivé protagonistky skutečně definují a odlišují – sleduje 

např. způsob jejich vstupu do děje, napětí mezi statickým určením postav a jejich extrémními, 

sebepřetvářejícími i svět proměňujícími činy, pozornost věnuje i otázce osudové determinace 

lidského života. (V této souvislosti bych rád věděl, jestli se autorka setkala s tématem osudu i 

jinde v české literatuře 19. století, či zda to téma považuje za výsostně zeyerovské.)     

 Podstatnější výhrady mám opět až k sumarizující čtvrté části práce. Týkají se např. 

toporného pokusu o rozdělení lásky v Zeyerových prózách na lásku mateřskou, náboženskou 

a partnerskou. Heterogennost a nefunkčnost takové klasifikace je zřejmá snad i samotné 

autorce: mateřská láska je podle ní „nejmocnější síla v životě ženy“ (s. 40), ale pro její 

hrdinky (kromě Feodory) „je podstatnější láska náboženská“ (s. 41). Snaha postavit proti sobě 

„vášeň a touhu“ a „erotiku a smyslnost“ (s. 43) je nelogická a matoucí nejen v kontextu 

Zeyerova díla. Lze ji přičíst autorčině nezkušenosti; tu však mohla, pokud by pracovala 

standardním způsobem, kompenzovat seznámením se s příslušnou odbornou literaturou (např. 

Robert Johnson: Věčný příběh romantické lásky, č. 2003). 



 Podobných nedomyšleností najdeme v práci víc: Pokud jsou „všechny postavy u 

Zeyera krásné“ (s. 19), pak lze skutečnost, že citové vazby u nich vznikají „na základě 

vzhledu“, předpokládat; a nemusí to souviset s „menší psychologickou propracovaností“ – 

která je zase přirozená, fungují-li postavy především jako alegorické entity, jak Kumžáková 

sama uvádí. K nedostatkům práce patří také občasná vágnost (poměřování „míry 

démoničnosti“ a „míry andělského prvku“ u postav, s. 52) a již zmíněná tendence k obecným 

závěrům o celku Zeyerova díla; protože ty nelze učinit na základě charakteristiky tří textů, 

zajímalo by mě (v rámci obhajoby práce), které ženské postavy z pozdějších Zeyerových děl 

by autorka uvedla na podporu svých tezí.  

 Další nedostatky jsou spíše formálního rázu (nesystematické uvádění odkazů, 

nesystematické psaní jmen z náboženské oblasti, časté problémy s interpunkcí a občasné 

s přivlastňovacími zájmeny, sklon k parafrázování výchozích textů a další drobné stylistické a 

gramatické nedostatky; autorka také nevysvětluje motivaci výběru výchozích vydání textů, 

s nimiž pracuje). 

 Mezi přednosti práce patří přehlednost, systematičnost a v některých pasážích i 

nápaditost a schopnost originálního usouvztažnění jinak vzdálených výchozích textů (např. 

v kapitolce o převrácení mužské a ženské role u Zeyera, v odstavcích, které se vztahují 

k přímé a nepřímé definici postav, k jejich vzhledu, k jejich klasifikaci na základě způsobu 

komunikace nebo na základě jmen atd.). 

 Navrhované hodnocení: velmi dobře. 

 

 

 

 

 

V Praze, 29. 8. 2015            PhDr. Václav Vaněk, CSc. 

 

 

 

 

 


