Lamyaa Khechini: Bohumil Hrabal, výtvarné umění a film

(Oponentský posudek bakalářské práce)

Diplomantka si pro svou

bakalářskou

práci zvolila velmi zajímavou, avšak

dosti obsáhlou problematiku vztahu Hrabalovy poetiky k výtvarnému
V úvodní

části

umění

náročnou

a filmu.
Připomíná

autorka uvádí podstatné informace z Hrabalovy biografie.

významné události, jež se

později

objevily v jeho vzpomínkových prózách, i

osobnosti

české

umělecký

vývoj. Druhá

připomíná,

že kritická reflexe Hrabalova díla byla vždy dobově podmíněna.

kultury, básníky, výtvarníky, teoretiky,
část

úvodní kapitoly

Stěžejní část bakalářské

práce nabízí

zmiňuje

dvě oddělené

kteří

a

podstatně

klíčové

ovlivnili jeho

základní hrabalovské studie a

podkapitoly:

1) charakteristika avantgardního umění v Evropě i v Čechách s detailnějším zaměřením na
surrealismus a Skupinu 42 (kapitola 4.1, 4.2, 4,3),
umění,

impulzy existencionalistické, dadaistické a

společné

rysy Hrabalovy poetiky s avantgardními

2) vztah Hrabalovy poetiky k výtvarnému
surrealistické (kapitola 4.4).
Diplomantka se snaží ukázat

proudy, s Boudníkovým explosionalismem i s poetikou "totálního realismu" Egona Bondyho.
Správně

konstatuje, že Bohumil Hrabal se inspiroval mnoha estetickými a filozofickými

koncepcemi, avšak jednotlivé prvky a ideje si osobitým
individuálním stylem se

zařadil

spolu s A. Chalupeckým, J.

Lhotákem k představitelům raného období
Při

hodnocení

bakalářské

záběrem

reprodukcí
Při

náročného

třeba

hodnocení

Kladně

vypořádat

barevných

práce jsem však nucena zmínit

některé

hodnotím

neboť

přínosné

všímat si i základní

surrealismus je v mnohém jeho vývojovou

poválečná

vlna surrealismu

představovaná např.

proměnou.

básníkem a

teoretikem Vratislavem Effenbergrem. Hlavní impulzy jednotlivých avantgardních
jsou

výstižně

se

výběr

nedostatky. V kapitole o avantgardních proudech by jistě bylo

Pozornost by si zasloužila i

ocenit její zaujetí pro danou

Hrabalovo dílo ovlivnili.

předložené bakalářské

charakteristiky poetismu,

Svým

F. Grossem a K.

a riskantního tématu, její snahu

studie i s bohatou odbornou literaturou.

děl výtvarníků, kteří

Kolářem,

přetvářel.

postmoderny.

práce L. Khechini je

tematiku, její odvahu pustit se do tak
s širokým

české

způsobem

popsány, avšak nejsou

dostatečně

proudů

podloženy ukázkami z Hrabalových

textů,

které by demonstrovaly
nesourodých a

např.

překvapivých jevů,

otázku hledání osobní identity, spojování

vztah mezi imaginací a intelektem, mezi racionálními a

iracionálními složkami díla, podobu
postupy literární koláže, montáže,
větší autentičnosti,

poetična

básnění

aj. Z Hrabalovy poetiky se

v próze,

oproštění

bakalářské

adaptací Hrabalových próz je
míněny

jako

básnického výrazu pro dodání

práce (34 stran textu)

zajímavých a inspirativních otázek jen nastínit. I velmi

jsou

připomínají např.

avšak nebyla využita možnost doložit tyto charakteristiky

analýzou textu. Rozsah

věnována

doporučení

vzájemně

samozřejmě

podnětnému

jen jedna stránka. Všechny výše

podrobnější

umožnil

řadu

tématu filmových

zmíněné připomínky

pro další práci na tomto zajímavém a dosud systematicky

nezpracovaném tématu.
Celkové hodnocení práce však snižuje řada zbytečných

nedostatků

- chyby pravopisné

lexikální a stylistické, chyby v interpunkci, bibliografické citace jsou nejednotné, ani
závěrečná

bibliografie není precizní, text není zarovnaný aj.

Bakalářskou

práci

v rozmezí velmi

doporučuji

dobře

V Praze 5.2.2010

až

k obhajobě a vzhledem k obtížnosti tématu navrhuji hodnocení

dobře.
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