
Posudek na bakalářskou práci Jany Kurové „Obraz regionu v dílech spisovatelů 
Těšínského Slezska ve vybraných dílech Jana Kubisze“

Autorka bakalářské práce si zvolila podnětné a v české literárněvědné praxi 
regionálního zaměření dosud málo probádané téma polské menšinové tvorby na Těšínsku. 
Ocenění si zaslouží jistě pisatelčin osobně motivovaný zájem o starší publikace Jana Kubisze 
(posluchačka pochází ze zkoumaného regionu), její snaha najít důkazy o spisovatelově 
působení na národnostní sebeidentifikaci, stejně jako její pokus spojit literárněhistorické 
hledisko výzkumu s hledisky sociokulturním a historiografickým. Za chvályhodné 
považujeme i pisatelčino jak prostudování odborné literatury vážící se k tématu práce (mj. 
Gadamer, Ricoeur, Rosner, Kołbuszewski, Urbanová, Martinek a mnozí další), tak seznámení 
se s historickými prameny a činností místních kulturních institucí nebo osob kontinuujících 
paměť o regionálním spisovateli.

Počínaje názvem práce a hned prvními kapitolami je však patrné, že pisatelka doslova 
zápasí s češtinou (absolvovala polské gymnázium) a nevyslyšela školitelovu výzvu, aby 
s pomocí kolegů nebo jiných osob provedla důkladnou jazykovou revizi napsaného textu. Už 
název je nejen nesrozumitelný, ale přímo gramaticky chybný (a stačilo ho upravit, např. na 
Obraz Těšínského Slezska v tvorbě Jana Kubisze). Místy pak – např. na str. 9, 11, 12, 24 a 
mnoha dalších – se to jen hemží chybnými koncovkami, nejasnými slovními spojeními nebo 
záměnou termínů (zvláště často Kurová nahrazuje slovo „pojem“ českým kalkem z polského 
„pojęcie“ a píše o „pojetí“). Za ještě větší problém ovšem považuji neporozumění citovanému 
nebo parafrázovanému textu odborné publikace (zejména v kapitole „Těšínské Slezsko jako 
pohraničí“, s. 18-23). Kurová sice pracuje s obsáhlou sekundární literaturou, jenže činí tak 
povrchně a mechanicky – pouze jinými slovy (popřípadě doslovnými citacemi) reprodukuje 
cizí myšlenky, aniž by je komentovala a vyvozovala z nich své chápání věci. Někdy dokonce 
zcela překrucuje původní obsah. Tak třeba z mé publikace Měřítka souvislostí nepochopila 
formulaci o duchovní události (generačním pocitu) jako o překonaném a dnes nevystačujícím 
pojetí sebeuvědomění jednoho pokolení (s. 32). Jindy zase naprosto nesrozumitelně píše o 
„Foucaltově polemice mezilidských vztahů“ (s. 33). Mnohé formulační nejasnosti často 
vyplývají rovněž z chaotické práce s odbornou literaturou a z nepozornosti, např. Martínek se 
jmenuje Martinek, Babiński nenapsal práci s názvem Pogranicze polsko-ukrajiński, ale (jde o 
koncovku) „ukrajińskie“ atd. atd.

Nepromyšlenost předmětu zkoumání se promítá do kompozice celé práce. Zatímco 
bychom po kapitole o hermeneutice (mj. pouze věta o zkoumání problémů interpretace je 
správná!) logicky očekávali, že Kurová bude věnovat pozornost tomu, jak se v regionální 
literatuře během jistého historického období začaly objevovat topika, symboly, emblémy a 
archetypy tvořící povědomí o určitém prostoru (navíc prostoru sémantickém-duchovním-
fikčním-představitelném a zachytitelném v souřadnicích „naše“ – „cizí“, „blízké“ –
„vzdálené“, „známé“ – „neznámé“, „reálné“ – „fantaskní“ apod.), nacházíme naprosto 
stereotypně zařazenou kapitolu o dějinách Těšínského Slezska, navíc jinými slovy přepisující 
poznatky z monografií Kadłubcovy, Hierowského, Kaszperovy aj. Obdobně zatímco bychom 
na pozadí citovaných prací Hodrové, Posledního a dalších logicky očekávali, že Kurová bude 
skutečně analyzovat texty Jana Kubisze – ať už memoáry, nebo poezii – a povšimne si vztahu 
mezi tematikou, kompozicí, jazykem a „fokalizací“ výpovědi, popřípadě se hlouběji zamyslí 
nad žánrovou podstatou textů, setkáváme se s naivním a navíc stylisticky „blábolivým“ 
konstatováním typu – „Tak jako to bývá s jazykem, který si člověk zapamatuje a zakóduje se 
mu hluboko uvnitř, je tak i s písní, která se dostane do lidského povědomí (…).“ (s. 52).



Přes všechny závažné námitky vůči posluchaččině bakalářské práci, kdy očekávám, že 
mnohé nejasnosti pisatelka vysvětlí, předložený konvolut doporučuji k obhajobě a navrhuji 
(prozatím) hodnotit ho známkou d o b ř e.
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