
Bakalářská práce Johany Pospíšilové je věnována obrazu Podkrkonoší v díle dvou autorů obdobných 

životních osudů i literárního směřování. Rozdíl je v míře jejich proslulosti K. V. Rais se stal národním 

klasikem, Josef Šír je jedním ze zapomenutých „menších“ autorů. Tato skutečnost však není pro 

autorku podstatná, neboť nehodlá řešit míru jejich umělecké mohutnosti, nýbrž zajímá ji odlišnost  

pohledu obou autorů na daný region. 

Vstupní životopisné medailony považuji za nefunkční a nadbytečné. Pro účel zvoleného tématu by 

postačilo uvést několik nejdůležitějších údajů, zejména těch, z nichž by vyplynul vztah obou autorů 

k danému regionu. Historická kapitola o charakteru a vývoji Podkrkonoší je rovněž příliš zaměřená na 

izolovaná fakta, autorka se nepokouší vystihnout, v čem tkví specifičnost regionu, nedozvíme se ani, 

zda jej literárně zobrazovali nějací spisovatelé již před Raisem a zda spisovatelský zájem o něj přetrval 

i po Raisovi a Šírovi (autorka by mohla tyto informace doplnit při obhajobě). 

K vlastní analýze autorka šťastně zvolila jeden povídkový soubor od každého autora, což je rámec 

přiměřený délce i očekávanému charakteru bakalářské práce. Navíc jde o soubory, jež spolu 

prokazatelně souvisejí v tom smyslu, že Šír už názvem své knihy přiznaně navazuje na Raise: Horské 

kořeny – Horské prameny. Už samo porovnání obou titulů by bylo zajímavé, neboť naznačuje rozdíly, 

k nimž autorka dospěla srovnávací analýzou textů: zatímco Rais zobrazuje region zejména 

prostřednictvím postav, do jisté míry podivínských, ale houževnatě setrvávajících ve svém idealismu, 

pro Šíra tvoří podstatu regionu pestrobarevná a dynamická krajina, jejímuž uměleckému zpodobení, 

ovlivněnému impresionismem a dalšími modernistickými proudy, věnuje mnohem více prostoru než 

Rais. Diplomantčina analýza má tendenci setrvávat na povrchové rovině textu (tíhne k převyprávění 

děje a výčtu povahových vlastností postav), nicméně výše zmíněný základní rozdíl mezi zvolenými 

autory se jí podařilo vystihnout vcelku šťastně. 

Bakalářská práce Johany Pospíšilové je dokladem autorčina zaujetí tématem a poctivé snahy ho 

interpretačně zvládnout, byť s jistými limity. Doporučuji ji k obhajobě. 


