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

Bakalářská Práce Alžběty Knappové Obraz města v rané Tvorbě Jiřího Koláře je velmi solidní 

bakalářskou prací, která využívá několika základních teoretických východisek a následně se pokouší 

vystihnout charakter raných sbírek Křestní list, Ody a variace, Limb a jiné básně, Sedm kantát, které 

spolu úzce souvisí, i přestože jsou velmi poeticky a formálně rozrůzněné. Metodologickým 

východiskem je vlastně sémiotika- Práce se opírá hlavně o interpretace Daniely Hodrové, která 

v mnohém rozvíjí metody Tarturské školy (její východiska čerpá hlavně z práce Joanny Derdowské) a 

Petra Málka. Možná by bylo lepší sáhnout přímo k dobrému českému výboru z Tartuské školy 

(Exotika, Brno 2003), která vytvořila silnou metodologii města textu/textu města. Teoretické zdroje 

Alžběta Knappová nevysvětluje nijak extenzivně – naopak velmi funkčně využívá. Metodologické 

inspirace ji vedou k několika základních výstavbových principů městské Kolářovy poezie, které se 

realizují ve sbírkách různorodým způsobem, jak si autorka pečlivě všímá. Těmito principy je 

předmětnost (všednost), flanérský (bezzájmová odcizený) subjekt, archi-tektoničnost  jazyka a formy.  

Flanér v protikladu k chodci se také ukazuje v práci jako užitečný nástroj k popisu, jak co se děje 

s poezií Jiřího Koláře od surrealistických počátků k poezii městské všednosti. Také napomáhá 

pochopit dobovou kritiku zvláště kritiku válečnou, v níž se zdůrazňoval nedostatek ideovosti této 

poezie. Toto nedorozumění kromě jiného svého kontextové důvody, které by vyžadovaly mnohem 

hlubší analýzy (zvláště co se týče kritik V. Černého, ale to přesahuje zdaleka tento typ závěrečné 

práce). Je pochopitelné, že Alžběta Knappová nevyužívá plně potenciál, který objevuje, pro 

bakalářskou práci je však důležité, že jej objevuje- 

 Jeden ze zásadních  klíčů k rané tvorbě Jiřího Koláře Alžběta Knapp zjišťuje hned zpočátku, a ukazuje 

na ně v poznámce. Citace je dopisu Jindřicha Chalupeckého: „Mimoto ke zkoušce patří snad 

předložka z (zkouška z češtiny, ne zkouška češtiny)“. V případě Koláře nejde vskutku o zkoušku 

z češtiny, ale zkoušku češtiny, neboť právě ona se zkouší z toho, co je, co  může, jak dokáže být sama 

městem –jak čeština strávila jeho rytmus a jeho zvuky, pachy, živé i neživé součástky, výjevy a 

momentky, plochy i linie, jak dokáže sugerovat prostor města, jeho vlastní život, jehož je člověk 

vlastně jen součástí. „“Autentičnost“ nevychází z toho, že město je zobrazováno, že se popisuje, 

vychází z něj. Grafika a interpunkce rozrušují tištěné slovo a udávají městský rytmus veršům. V tomto 

aspektu se výrazně zúročil zájem o moderní angloamerickou poezii W. Whitmannem počínaje. 

Autorka v jednotlivých analýzách sbírek tyto jevy dokáže postihnout. A proto myslím, by bylo dobré 

se vyvarovat právě užití slov jako zobrazení, které pro popis tvorby Jiřího Koláře není zcela funkční.  

V celku je práce přehledná, argumentačně zvládnutá a pečlivá. Je obeznámena se sekundární 

literaturou věnovanou Kolářovi, dobře jí rozumí. Některé její postřehy jsou svěží a nápadité.  

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji známku jedna.  

Libuše Heczková 

 


