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          Volba názvu  bakalářské práce Milana Pavloviče (literární obrazy jižních Čech, 

tedy nikoli jižní Čechy v literatuře) napovídá, že autorovy ambice jdou za výčtové 

regionalistické pohledy obvyklé u zpracování řady míst a teritorií v Čechách.  A to 

nejen  těch, které se vyznačují výrazným krajinným svérázem, ale i takových, jejichž 

dosud přehlížená a nepříliš výrazná specifika vyzdvihlo konkrétní literární dílo a 

vneslo je do širšího obecného povědomí. Milan Pavlovič nezastírá, že má jako rodák 

k jižním Čechám výrazný emocionální vztah. Pokud v bakalářské práci nahlíží 

konstituování jejich genia loci a trvání jeho základních parametrů i přes některé jejich 

časové redefinice a uvažuje o jeho vyrůstání z krajinotvorných, historických a obecně 

kulturních elementů nejrůznější povahy, pak k tomu volí umělecké texty jihočeských 

rodáků – stejně citově zaujatých. Jak případně ukazuje v úvodu na příkladu z textu 

Ladislava Stehlíka, tento fakt tvoří další, racionálně těžko postižitelnou rovinu i jejich 

obrazu jižních Čech   

           Práce se dělí do čtyř kapitol. První autor označuje jako rámcovou a všímá si 

zde vymezené plochy literárního pole, výrazněji vertikálně nečleněného, v lineární 

časové perspektivě. Činí tak proto, aby upozornil na konstitutivní a stálé propojování  

přírodních i duchovních aspektů literárního modelu regionu. Jeho páteřní stereotypy, 

či spíše topoi, jsou opřeny o podobu krajiny (často metaforicky uchopenou), hlavně 

však o charakteristiku postavy formované touto krajinou a její historií:  

sedláka/hospodáře bytostně spjatého s dědičnou půdou, člověka nábožensky 

založeného/duchovnímu vhledu přístupného – a to i tehdy, když  s uplývajícím časem 

jsou tyto jistoty ztvárňovány s ohledem k aktuálnímu politickému klimatu a postupně 

i ve svém rozkladu. 

           Další tři kapitoly, jichž si v práci zvlášť cením,  totiž analyzují konkrétní texty, 

které výrazněji umožňují sledovat časově podmíněný pohyb a jemu poplatné  

modifikace  základního obrazu genia loci jižních Čech. Autor práce si zde případně 

zvolil první svazky monumentální epopeje Josefa Holečka Naši z konce 19. století, 

celoživotně utvářený text Ladislava Stehlíka, „básnický místopis“ Země zamyšlená 

(naposledy rozšíř. 1970) a román Jiřího Hájíčka Selský baroko (2005) první ze 

tří autorových próz, v nichž tradičně chápaný (a v ději i znovuobjevovaný) genius 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=9a6bff4115582f910d367ad3a6ec35e5&tid=2&redir=sezn_ucit&kod=44176


loci jižních Čech tvoří kontrast k rozpadu hodnot, jimiž byl tradičně utvářen. Vedle 

těchto tří próz jsou v každé kapitole předmětem zájmu Milana Pavloviče i další 

dobově souměřitelné umělecké texty, prozaické, básnické i filosoficky laděné: tvoří 

zkoumaným prózám širší pozadí, autor jimi kreativně doplňuje dobový umělecký 

kontext, který se (zvl. v Holečkově případě) nemusí v minucióznějších 

hodnototvorných interpretacích plně shodovat. V neposlední řadě způsob jejich užití 

dokládá značnou autorovu erudici a schopnost dílčí závěry syntetizovat.    

             Na bakalářské práci Milana Pavloviče oceňuji samostatnost a promyšlenost, 

s níž autor k tématu přistoupil. Výsledek považuji za zdařilý a práci doporučuji  

k obhajobě.                            

 

 

Doplňující otázka: 

V čem spočívá (vzhledem k tématu všech románů volné trilogie) jedinečnost 

Hájíčkova vypravěče? 

 

V Praze dne  27. 8. 2018                           PhDr. Věra Brožová, Ph.D.                                                                             


