
Oponentský posudek bakalářské práce Jany Kurové: Obraz regionu v dílech spisovatelů 

Těšínského Slezska ve vybraných dílech Jana Kubisze

Autorka bakalářské práce si zvolila velmi zajímavé a málo frekventované téma 

v kvalifikačních textech: literární region, regionální literatura, literatura menšin na našem 

území, ale i literatura periferie (v případě Jana Kubisze), to vše nabízelo prostor pro nové, 

specifické uchopení problému. Bohužel autorka práce se nedokázala s tématem vyrovnat po 

stránce koncepční, metodologické, ani výrazové, jak dokazuje už titul práce.

Bakalářská práce má v prvé řadě prokázat studentovu schopnost samostatného 

uvažování a rozvíjení problému, v druhé rovině i práci se sekundární literaturou. První část se 

ukazuje jako velmi problematická. Autorka zcela redundantně opakuje fakta známá 

z encyklopedií a historických příruček, případně z internetových zdrojů (zejména v druhé 

kapitole). Právě tak autorka nedokáže účinně pracovat s odbornou literaturou, ačkoli základní 

texty jsou v seznamu literatury v závěru práce připojeny, a jsou relevantní. Tohoto problému 

se dotýká zejména třetí kapitola, v níž se autorka odvolává na řadu etnologických, 

historických i literárněvědných termínů. Jako problematické se jeví jejich strohé konstatování, 

které žádným způsobem neprokazuje míru autorčina porozumění daným pojmům.

Jako sporný se jeví i metodologický přístup k problematice. Koncepce práce 

předpokládala hlubší interpretační ponor do konkrétních textů Jana Kubisze. Ačkoli autorka 

na s. 24 doslova uvádí: „Podstatná část mé práce se bude věnovat tvorbě Jana Kubisze,…“, 

věnuje Kubiszově tvorbě ve své kvalifikační práci minimum prostoru: s. 42-55. Sporný je 

v tomto smyslu i titul bakalářské práce, protože autorka další regionální autory pouze zmiňuje 

(s. 25), žádným způsobem již s jejich texty dále nepracuje (a to interpretačně, ani 

literárněhistoricky). Navíc se autorka práce nedokázala metodologicky, pojmově vypořádat 

s uchopením termínu identity: např. na s. 12 „…dříve než upřesníme totožnost lidí na 

Těšínském Slezsku…“ Otázkou zůstává, zda je možné takto obecně hovořit. Navíc práce 

nerozlišuje (a to ani ve výzkumu respondentů) občany polské a české národnosti.

V interpretační části bakalářské práce se autorka důsledně vyhýbá literárněteoretické 

terminologii (minimálně bylo možné využít: stylistické figury, tropy, případně teorii 

versologických systémů). Místy se práce sice opírá např. o pojmoslovný aparát Daniely 

Hodrové, bohužel je aplikován na život autora, na reálie z jeho života, nikoli na Kubiszovu 

poezii. (např. na s. 39 v souvislosti se školou, v níž Kubisz vyučoval). Na několika místech 

v práci se autorka dopouští nepříjemných zjednodušení, která by se v kvalifikačních textech 

neměla objevovat: např. na s. 26 „Lidová literatura se definuje pomocí slov: jednoduchý, 

domácí.“, případně: na s. 55 autorka pracuje s pojmem „identifikačního desatera“.

Velkým přínosem práce mohl být výzkum mezi respondenty z Těšínska. Bohužel ani 

tato část neodpovídá nárokům kvalifikačních prací. Základním problémem se ukazuje být 

autorčino problematické vymezení identity, národní identity. U respondentů nezmiňuje, zda se 

jedné o občany polské nebo české národnosti. Anketa se v tomto zorném úhlu pohledu jeví 

jako zavádějící. Např. na s. 59 autorka uvádí ke kategorii od 28 do 58 let: „…tohle je právě ta 



věková generace, která má problém s rozpoznáním „pravého“ Kubisze.“ Je možné, ba 

pravděpodobné, že uvedení  národní příslušnosti respondentů by změnilo výsledky celé 

ankety. Není možné k výzkumu přistupovat s předem daným názorem, že všichni musí znát 

menšinovou kulturu regionu.

Z výrazového hlediska je třeba konstatovat, že autorka velmi často vybočuje 

z odborného diskursu kvalifikačních prací, respektive z odborného stylu. K tomu se váže řada 

frází a klišé. V mnoha případech autorka není schopna dodržet spisovný jazyk: na s. 12 

(„…značnou úlohu odehrávala autobiografická literatura.“) Místy snižuje problematický styl  

míru porozumění: např. na s. 32 „Jan Kubisz přestal být aktuální, poněvadž jeho osobu již 

před válkou a těsně po ní zastínila jiná hvězda, již zmiňovaný Paveł Kubisz, s nímž se celá 

literárně-umělecká perspektiva začala ubírat zcela jiným směrem, a to zejména jinou prací 

s významem.“ Rovněž princip citování není v pořádku, zejména v druhé kapitole (s. 14-17), 

dále např. na s. 61 autorka nedokázala ani správně uvést citované zdroje a odcitovat bez chyb.

Bakalářskou práci nedoporučuji vzhledem k uvedeným nedostatkům k obhajobě a 

naopak doporučuji její přepracování i po stránce koncepční.
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