
Oponentský posudek na diplomovou práci Kristýny Horákové 

Dílo Bedřicha Václavka z historicko-sociologické perspektivy 

Kristýna Horáková se ve své diplomové práci zabývá osobností a dílem marxistického 
literárního kritika a sociologa literatury Bedřicha Václavka. Pojmout celek širokého 
Václavkova díla je věru nesnadné a práce je koncipována velmi dobře – především rámcem 
sociologie literatury a umění, je prokládána přehledovými částmi a popisem historického 
kontextu. Někdy se exkursy od Václavka dosti vzdalují, respektive autorka se ani výrazněji 
nesnaží ho do nich začlenit, byť by to nebylo obtížné – například do úvodních pěti stran o 
sociologii lieratury se Václavek dostal pouze v závěrečném (nepříliš zdařilém) citátu z knihy 
Nešporovy (chybí pokus zařadit Václavka alespoň do paradigmat, o kterých je řeč), podobně 
do kapitoly o Devětsilu proniká Václavek pouze v jediném odstavci. Práci je na jednu stranu 
vlastní až přehnaná pečlivost (autorka uvádí u většiny osob data narození a úmrtí, o 
Květoslavu Chvatíkovi se několikrát dočteme, že byl „český filosof, estetik a literární 
teoretik“), na straně druhé jde o práci doslova odbytou, k čemuž směřují následující 
poznámky: 

- Autorka často (byť jemnou) změnou významu dezinterpretuje zdroje, ze kterých vychází. 
Typické je to hned na začátku (s. 13), vycházejíc z předmluvy ke Krejčího Sociologii 
literatury, píše: „Oproti tomu lze postavit příklad George Wilhelma Friedricha Hegela (1770-
1831) s jeho romantickou ideální poezií, kterou přirovnává k realistické literatuře jako k 
umění každodenního detailu.“ V knize ovšem je: „V tomto období tvoří Bělinskij (…) pod 
vlivem romantické filosofie a později G. W. F. Hegela. Proti ideální poezii (rozuměj: 
romantické literatuře) staví reálnou poezii (realistickou literaturu jako umění každodenního 
detailu).“ Nejde tedy (a ani jít nemůže) o Hegela, ale o Bělinského. 
Nejvíce zvláštní jsou v tomto smyslu interpretace týkající se Jana Mukařovského (čímž 
autorce doporučuji k přečtení skvělý text o estetické funkci, normě a hodnotě, na který také 
odkazuje), přičemž marxistická inspirace estetickou funkcí je tu (s. 42) vyjádřena dosti 
nejasně.  Jak může být estetická funkce „postavena nejvýš, a to především v tvorbě básní a 
lyriky, v nichž se kladl důraz na lidství, všestrannou rozvinutost a projev člověka“? Pokud 
v tomto autorka vychází z Možného, tak ten nepíše o funkci, ale o normě (navíc ze SSSR). 
Z nepochopení jiných textů možná pramení někdy i poměrně radikální výroky, u nichž ovšem 
autorka nijak neodkazuje ani neargumentuje, např. „V poslední době můžeme pociťovat, že se 
ze sociologie stala spíše věda popisná, zachycující daný okamžik či problém, čímž postrádá 
svou kritickou stránku.“ nebo „je třeba si uvědomit, že funkcí literatury nemůže být 
požadavek, aby vychovávala, stala by se pak ideologií“ (s. 16). 

- Autorka vychází zcela nekriticky a nereflektovaně z tendenčních pramenů, kde je Václavek 
líčen tradičním způsobem konstruování hrdiny – od popisů, jak byl „malý Bedřa“ zvídavý a 
pilný žák, a že ke každým Vánocům dostal knihu, po formulace typu „v Berlíně poznal 
rozpory buržoazního světa“ (s. 26) nebo „poznání teoretické literatury ze Sovětského svazu 
směřovalo Václavka k chápání revoluce umění“ (s. 27). Vzniká tak velmi plochý obraz 
Václavkovy osobnosti, například jeho inklinace k marxismu (navíc Václavek byl vychován 
jako zbožný katolík) nebyla způsobena jen kontaktem s „lidovými vrstvami“, ale také 



nesmyslným penzionováním jeho otce, v části o Wolkerovi zase chybí slavný text Dosti 
Wolkera. 

- Obecně se z Václavkových textů dalo vytěžit mnohem více sociologie – není totiž pravda, 
jak tvrdí na začátku Nešpor, že Václavka „sotva můžeme považovat za velkou postavu české 
sociologie“. Autorka ho zcela správně (byť jen na základě textu Iva Možného) srovnává 
v kontextu masové kultury s Adornem, ovšem pouze v rámci úvah o filmu a televizi. 
Například Václavkův text Krize umění (z roku 1933) by dokonale obstál ve srovnáních 
s Adornovými úvahami o kulturním průmyslu. Za větší pozornost by stály i Václavkovy 
články ze Sociologické revue. Část o Václavkově díle týkajícím se lidových písní a folklóru je 
vcelku slušná, byť se autorka drží v povrchní popisné rovině. 

- Autorka zvláštně odkazuje – někdy málo, že není poznat, zda jde o její myšlenku, nebo zda 
ještě rozvádí uvedené dílo, někdy zvláštně (např. místo Iva Možného na s. 43 udává pouze 
internetový odkaz, navíc ho nemá v použité literatuře), někdy nejednotně (např. Velký 
sociologický slovník) a někdy používá „tamtéž“ pro knihu, po níž následovaly jiné odkazy. 
Na stranách 19 a 53 je doslova stejný odstavec o rozdílu mezi měšťanským a socialistickým 
realismem. 

- V celé práci jsou desítky překlepů, obzvlášť problematická jsou jména – není Miroslav 
Petrusek, ale Miloslav, jednou se objeví Thomas W. Adorno (s. 13), nebyla LuMartenová, ale 
Lu Märtenová, nikoli Wilhelm Hausen, ale Hausenstein (s. 27), Konstantin Biebel je Biebl (s. 
51). Některá slova nedávají smysl, např. „Bedřa se doslova pachtil po všem, co ho obléhalo“ 
(s. 23) nebo „Václavek svou práci kritika čerpal již počátkem dvacátých let“. Autorka by se 
měla naučit skloňovat zájmeno jenž, když už ho používá, a viz není zkratka, ale imperativ od 
viděti. 

 

Celkově práci nehodnotím příliš pozitivně, nicméně vzhledem k šíři a náročnosti tématu ji 
doporučuji k obhajobě s hodnocením přinejlepším dobře. 

 

 

V Praze dne 27. 1. 2016 

Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 


