
Bakalářská práce Milana Pavloviče je věnována obrazu jižních Čech v české literatuře. Její výchozí tezí 

je názor, opírající se o tvrzení M.C. Putny a dalších, že obecný pohled na jižní Čechy má jisté ustálené 

rysy, přítomné v naší kultuře již několik století a fungující dodnes. Platnost této teze demonstruje na 

analýze tří literárních děl z různých dob, jež se tohoto regionu dotýkají. 

Ve všech případech jde o skutečnou analýzu a interpretaci, nikoli o pouhý popis, jak se s tím 

v bakalářských pracích často setkáváme. Pavlovič se v této stěžejní části práce představuje jako 

vnímavý interpret, který analyzovaná díla nenaráží na kopyto apriorní teze (jež se však přesto 

potvrzuje, avšak jako přirozený, nikoli za každou cenu chtěný výsledek provedených analýz). Autor 

dokáže vystihnout specifičnost jednotlivých autorských přístupů a osobitost literárního ztvárnění 

daného regionu u každého z nich. Osobně za nejzdařilejší považuji výklad o románu Jiřího Hajíčka 

Selský baroko. 

Uvedený cíl by byl pro bakalářskou práci zcela postačující. Pavlovič však má stran zvoleného tématu 

jižních Čech coby kulturního konstruktu mnohem větší ambice, a nutno říci, že nikoli ku prospěchu 

své práce. V úvodní kapitole si klade dalekosáhlé otázky po původu onoho stereotypního obdařování 

jižních Čech  několika základními rysy, zamýšlí se nad tím, zda to byl specifický krajinný ráz a z něho 

vyplývající životní způsob, z něhož tyto vlastnosti vyplynuly a jež se pak odrazily i v literárním 

ztvárnění regionu, nebo zda tomu bylo naopak. Od bakalářské práce jistě nelze očekávat vyřešení 

takto složité problematiky, nicméně to, co žádat lze, je logicky uspořádaný nástin různých možností 

řešení a uvedení argumentace, hovořící ve prospěch jednoho každého z nich.  Těmto požadavkům 

ovšem text této kapitoly zcela nedostojí, nemá jasné myšlenkové směřování a tíhne spíš k zacyklení 

kolem nastoleného problému. 

Autorovi by v tomto uvažování bezesporu pomohlo, kdyby se opřel o solidní metodologické zázemí, 

nejenom o Putnův esejistický text. Jako vhodné metodologické východisko mohl posloužit např. dnes 

již klasický spis kulturního antropologa S. Schamy Krajina a paměť, analyzující procesy, během nichž 

se z reálných krajinných útvarů stávají kulturní symboly. 

Navzdory těmto výhradám hodnotím bakalářskou práci Milana Pavloviče jako solidní a myšlenkově 

inspirativní a jako takovou ji doporučuji k obhajobě. 

   


