
Posudek bakalářské práce Alžběty Knappové Obraz města v rané tvorbě Jiřího Koláře 

 

Ve své bakalářské práci Obraz města v rané tvorbě Jiřího Koláře si Alžběta Knappová vytyčila – 

vzhledem k povaze a typu závěrečné práce - poměrně nesnadný úkol. Bakalářská práce má ze 

své podstaty spíše doložit schopnost autora/autorky zorientovat se ve vymezené 

problematice, adekvátně zpracovat dostupnou odbornou literaturu a získané poznatky spíše 

kompilativní formou shrnout a zobecnit. 

 Téma, které si autorka určila, takto obecně založené východisko nutně překračuje. 

Předpokládá jednak bezpečnou orientaci v Kolářově díle, jednak znalost poměrně rozsáhlé 

teoretické literatury, která se jak ke Kolářovu dílu, tak k fenoménu města v literárním díle 

minimálně v českém literárněvědném kontextu vztahuje. Lze konstatovat, že v obou liniích 

svého postupu autorka uspěla. Dokládá to nejen pramenně i historicky obeznámená vstupní 

kapitola, kde se zabývá vztahem Kolářovy poetiky ke Skupině 42 a k širším uměleckým 

aliterárním souvislostem, ale také nástin proměn Kolářova díla, s důrazem na zvolený centrální 

motiv svého odborného zájmu. Taktéž zvolená sekundární literatura odpovídá charakteru 

výchozí otázky. Zde nutno ocenit práci s dobovými kritickými a programovými statěmi 

Jindřicha Chalupeckého či Václava Černého či pozdějšími historickými a teoretickými texty 

Červenkovými, Karfíkovými či Pešatovými. 

 Klíčovým analytickým nástrojem se autorce stala zejména analýza básnických 

prostředků, které Kolář při formování motivu města využil. V souvislosti s vnímavým 

způsobem četby teoretických a historických textů tak vznikla podnětná práce, která bezpečně 

využívá prostředků a nástrojů, jimiž je absolvent bakalářského studia vybaven. Autorka 

provádí pečlivou analýzu, neutíká k rádoby spekulativním interpretačním vykročením, 

centrálním bodem její pozornosti zůstává filologická analýza s přesahem k širším kulturním 

a estetickým rámcům, které ji ukazují studie Petra Málka, Daniely Hodrové,  Waltera 

Koschmala, Joanny Derdowské ad. 

 V neposlední řadě je zde nutné zmínit autorčinu senzitivitu a bezesporný talent 

k interpretační práci, který ji vede houštinou kolářovských postupů, motivů a témat 

a umožňuje konkretizovat sledovaný motiv v jeho proměnách a širších literárních a kulturních 



souvislostech. Nutno též vyzdvihnou autorčinu samostatnost a zároveň ochotu 

implementovat do práce podněty vzešlé z diskusí nad vznikající prací. 

 Výsledkem je práce zralá, formálně bezproblémová, kterou velice rád doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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