
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Ústav české literatury a komparatistiky 

 

Oponentský posudek diplomové práce Bc.et Bc. Tadeáše Dohňanského  

Kde cesty nevedou. Region jako motiv i prostředek narace v současné české a polské poezii 

 

Cíl práce, její účel a směřování 

 

Autor se ve své diplomové práci rozhodl věnovat problému regionální literatury, což je oblast, 

které se v poslední době dostává značné pozornosti. Převažuje ovšem spíše literárně 

publicistická perspektiva, a proto pokus o určité uspořádání či zpřehlednění literárněvědných 

konceptů, jež by se daly využít pro výzkum regionalismu v literatuře, lze jistě považovat za 

ideální východisko diplomové práce. Její těžiště ovšem leží v interpretačně pojatých 

kapitolách, které se se zabývají vybranými texty současných českých a polských básníků (a 

básnířky). Autor se odhodlal nalézt „styčné body“ jejich poetiky a poukázat na roli, kterou 

v jejich tvorbě hrají konkrétní regiony. 

 

Metodologie a práce s odbornou literaturou 

 

Autor představuje relevantní literaturu k tématu, smysluplně komparuje a kriticky komentuje 

různá, často velmi fluidní, pojetí pojmu literárního regionu. Z daných perspektiv však vybírá 

pro svou analýzu v zásadě dvě kritéria, na základě nichž lze vymezit tzv. regionální literaturu, 

a sice geografické a axiologické. Připojuje – a do kontextu úvah o povaze regionálního 

prostoru vsazuje - též Bachelardův koncept „šťastného domova“. Velmi pečlivě diplomant 

také zdůvodňuje výběr pramenného materiálu.  

  

Styl a prezentace 

 

Navzdory tomu, že práce vyžaduje pečlivější jazykovou korekturu, jedná se o text formulačně 

i argumentačně srozumitelný a přehledný. Ke stylistice bych měla jen jednu drobnou výhradu: 

autor několikrát v textu zdůrazňuje, že téma si vybral nejen na základě své předchozí 

badatelské činnosti, ale i na základě svého osobního a čtenářského zájmu. Nemělo by tedy 

smysl tuto perspektivu nějak zvýraznit i esejističnější stylizací?  Důsledně používaný autorský 

plurál v teoretické části na mě například působí trochu rušivě. I proto, že charakter (nikoli 

zcela jazykové a stylistické prostředky) následné analýzy v interpretačních kapitolách 

odpovídá spíše esejistickému promýšlení tématu, přestože stylisticky se občas některé 

formulace těchto pasáží blíží spíše k literární recenzi (čímž rozhodně nechci označit autorovu 

interpretaci za povrchní) než akademické deskripci a badatelské intenzitě, jíž by naznačoval 

onen plurál. 

 

Celková koherence a akademická disciplinovanost 

 

Práce má přehlednou a koherentní kompozici – po uvedení do tématu, terminologickém 

vymezení a komparaci metodologických východisek následuje interpretace vybraných 

básnických textů. Problém regionu coby jakéhosi šťastného domova rozvrhuje autor do čtyř 

tematicko topologických figur či okruhů (cesta, hranice, domov a město). Určitě by se daly 

najít i jiné možnosti, např. ohraničení/vymezení na základě doslovné i metaforické tělesnosti 



– region jako „srdeční krajina“ -, ale zaměření, které vyplynulo z analyzovaného vzorku 

básní, je určitě funkční i reprezentativní. Ostatně nároku na úplnost se autor několikrát zříká.  

 

Závěrečné hodnocení 

 

Bylo-li cílem předkládané práce „poskytnout přehled možností aktuálního využití regionu 

nejen jako motivu, ale také jako prostředku či způsobu výpovědi v básních současných 

českých a polských autorů,“ tak se jej jistě Bc. Tadeáši Dohňanskému podařilo naplnit.  

Celkově se jedná o velmi vyzrálou práci. Ani ne tak v hloubce literárně teoretického 

promýšlení problému regionální literatury, ale spíš v intenzitě zájmu o daný fenomén. Je 

zřejmé, že autor se opravdu zvoleným fenoménem dlouhodobě zabývá, ale také jeho 

zkušenost s literárním provozem, redaktorskou či překladatelskou činností a že se poměrně 

dobře orientuje v širším kulturním kontextu současné české i polské literární produkce. 

Interpretační kapitoly dokládají rovněž schopnost kritického a velmi pozorného čtení. Oceňuji 

také textovou i obrazovou přílohu, jež funkčně doplňují a čtenářsky osvěžují celek diplomové 

práce. Z rozhovorů s básníky (a básnířkou) poměrně překvapivě vyplývá, autor sám to 

komentuje v závěru práce, že oni sami se za regionální literáty nepovažují. V této souvislosti 

se nabízí jeden z možných podnětů k obhajobě - do jaké míry je tedy fenomén a vymezení 

pojmu regionální literatury problémem čtenářské percepce?  

Práce Bc. Tadeáše Dohňanského splňuje požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako výbornou. 
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