
Posudek bakalářské práce

Melánie Kulakowská: Téma otcovství v současné polské literatuře pohledem žen-

autorek a mužů-autorů

Autorka si pro svoji bakalářskou práci zvolila téma velmi zajímavé, zejména pro jeho 

dosavadní malou zpracovanost i v samotné polské literární vědě. Výběr tématu vztahujícího 

se k současné literatuře je třeba ocenit – studenti se totiž k přednáškám z nejnovější literatury 

dostávají až na samotný závěr studia. Případná volba tématu z okruhu tzv. současné literatury 

tak pak často vypovídá o jejich hlubším zájmu o dané téma. V případě Melánie Kulakowské 

to mohu potvrdit i soudě dle její účasti na volitelných seminářích věnovaných nejnovější 

polské literatuře. 

Autorka projevila při zpracování jí zvoleného tématu dostatečnou schopnost 

samostatné práce jak s primárním tak se sekundárním materiálem – nemohla přitom využít

žádnou rozsáhlejší sekundární literaturu vztahující se k problematice otcovství v polské 

literatuře ani vybírat z většího počtu obecnějších syntéz zpracovávajících například tzv. 

mužskou literaturu (jíž se autorka v práci rovněž dotýká) či obecnou situaci polské literatury 

v posledních letech. Přesto dokázala dohledat alespoň základní odbornou literaturu vztahující 

se k tematice, kterou zpracovávala. Jde-li o výběr konkrétních analyzovaných děl, lze jej –

vzhledem k rozsahu bakalářské práce – považovat za v podstatě relevantní (autorka svůj výběr 

záměrně omezila na texty prozaické). 

Vyzdvihnout je třeba autorčinu snahu o komparativní přístup ke zpracovávané 

problematice (a to i z genderového hlediska – přístup autorů vs. přístup autorek). Více 

prostoru však nakonec dostal rozbor jednotlivých textů. Je škoda, že závěrečné srovnání 

nepojala autorka podrobněji a nepokusila se formulovat obecnější závěry, případně že (jako 

jakýsi podpůrný rámec) nevyužila širšího korpusu textů, které má načteny. 

Z hlediska kompozice je bakalářská práce M. Kulakowské v zásadě vyvážená (schází 

však již zmíněné závěrečné podrobnější rozpracování a shrnutí závěrů, například i vzhledem 

k některým teoretickým pojmům a konceptům, jež autorka práce – podnětně – načrtává 

v úvodní teoretické části práce). 

Autorka předložené bakalářské práce se ve svém textu dotkla řady zajímavých 

momentů, podložených navíc poměrně pečlivou (na možnosti takto rozvržené práce) analýzou 

jednotlivých textů. Jde například o opozici „mužství“ versus „otcovství“ (včetně pokusu o 



srovnání dvou různých přístupů k této opozici na příkladech textů H. Klimka-Dobrzanieckého 

a G. Plebanek), o genderový aspekt ve „fenoménu“ otcovství (viz otcovo nepřijetí generové 

identity vlastního dítěte v románu I. Filipiak), tabu spojená s otcovstvím, jazyk jako forma 

„výchovné“ oprese v románu W. Kuczoka, motiv ženské tělesnosti ovlivňující přístup 

k tématu otcovství apod. To jistě hodnotím pozitivně. Místy však autorka práce projevuje 

sklony spíše „převyprávět“ příběh než ho pomocí adekvátních literárněteoretických poznatků 

a prostředků analyzovat.

Patrně nejzásadnější problém, s nímž se autorka při zpracovávání práce potýkala, bylo 

samotné vymezení tématu práce a jeho teoretické či metodologické „uchopení“ – ne vždy 

v důsledku toho adekvátně rozlišuje analýzu postav-otců v jednotlivých textech a motivu 

otcovství, v jiných místech poněkud nejasně zaměňuje či obrací perspektivy (vztah otců 

k dětem vs. vztah dětí k otcům; a to zejména v kapitolách věnovaných textům J. Pilcha a I. 

Filipiak).  

Přes některé výše uvedené připomínky však jako vedoucí práce pozitivně oceňuji

snahu o samostatné zpracování tématu i řadu podnětných postřehů, které práce přináší. 

Bakalářskou práci Melánie Kulakowské proto doporučuji k obhajobě a navrhuji ohodnotit ji 

známkou „velmi dobře“. 
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