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Bakalářská práce Jany Kurové s názvem Vliv tvorby Jana Kubisze na identitu a kulturní 

povědomí tří generací těšínského Slezska se zabývá módním tématem zkoumání identity. 

V tomto případě se jedná o obyvatele historického regionu, který se nachází na česko-polsko-

slovenském pomezí a který v souvislosti s rozvojem národních hnutí v 19. století a 

s následnými geopolitickými změnami ve střední Evropě prošel bouřlivým vývojem. Jedná se 

o region, kde se před rokem 1945 prolínalo několik národních identit: polská, česká, německá, 

židovská. Důležitou roli hrála i identita slezská, část obyvatel sice mluvila polsky (tedy 

místním polským dialektem „po naszemu“), ale odmítala přijmout polskou národní identitu. 

Po roce 1938, respektive 1945 se situace změnila, ale historické povědomí o předcházejícím 

vývoji zůstalo živé. To i díky působení např. Jana Kubisze. 

Autorka rozdělila svoji bakalářskou práci na čtyři základní části. V úvodní metodologické 

části se snaží vysvětlit základní metodologii práce a vyrovnat se s některými termíny, jako 

např. region a regionalismus, pohraničí a hranice nebo identita.  

Pohraničí autorka definuje „jako prostor, kde se setkávají různé společnosti, skupiny lidí, liší 

se rozdílným systémem hodnot, tradicemi, chováním, jazykem, nářečím či dialektem a často 

také vyznáním.“ (str. 13) To je jistě správná definice, ovšem zůstává otázkou, zda jej můžeme 

použít na oblast Těšínska, které až do roku 1920 tvořilo na české i polské straně jeden region. 

A zda právě jeho rozdělením nedošlo k omezení rozvoje a k utlumení vývoje regionu. A po 

roce 1938, resp. 1948 pak byly uzavřené hranice, takže vzájemné ovlivňování obyvatel na 

obou stranách hranice bylo značně omezeno... Rovněž tak měl být region, o němž autorka 

píše, jasně vymezen. V části, která je věnována definování identit, se autorka odvolává na 

autory Eriksona, Baumanna, neuvádí jejich práce v seznamu literatury. Za zásadní chybu této 

podkapitoly považuji fakt, že autorka jasně nedefinuje, jakou etnickou identitou v Těšínském 

Slezsku se vlastně zabývá. Jsou to slezští Těšíňané? Zaolžané? Poláci? Slezané? Čtenář se o 

ní dozvídá vždy jen mimochodem (str. 16 – pojem menšina, str. 17 – polská část obyvatelstva 

apod.). A jaké jsou znaky, respektive vlastnosti, které je definují? Tvrzení, že „mnoho autorů 

zabývajících se touto problematikou konstatuje, že je v dnešní uspěchané době a světě, který 

prochází tolika změnami, velice obtížné jednoznačně určit konkrétní vlastnosti identity“ (str. 

15), je nedostatečné. I když v další části (str. 16) uvádí, že se jedná o „místo narození nebo 

bydliště, společná kultura, společný stát, částečně také náboženství, ale také takové věci jako 

jsou společné osudy lidí, společné charakterní rysy i aktuální soužití. Současně z definic 

identit, které autorka v této kapitole používá, není jasné, zda se bude zabývat identitou 

individuální (tj. jedincem a jeho zakotvením v regionu) nebo kolektivní. A v textu nevhodně 

používá různé termíny pro totéž (etnická, národní, regionální, lokální identita), tyto pojmy 

nemůžeme vnímat jako synonyma, ale každé má jiný význam. Z této části práce vyplývá 

zřetelné nepochopení pojmů souvisejících s pojmem identita. 



V další kapitole se Jana Kurová zabývá historicko-kulturním vývojem v Těšínském Slezsku. 

„Dějiny tohoto velice zvláštního regionu sahají až do dob, kdy začal vznikat polský a český 

stát. Právě pro ně se stalo území těšínského Slezska důvodem neshod a rozepří nejen ve 

vztahu k národní identitě, ale hlavně ve vztahu k území. Zeměpisná poloha území měla 

strategický význam, což mělo vliv na oba panovníky.“ (str. 20). Zde vidím zásadní pochybení 

v tom, že autorka mluví o národní identitě, což je produkt 19. století, v období středověku. My 

sice můžeme mluvit např. o zemském patrionalismu, nebo nacionalismu, ale s moderním 

pojetím národa nemá nic společného, vychází z jiného principu. A autorka současně zatajuje 

existenci Těšínského knížectví, jehož existence měla zásadní vliv na formování regionu. 

Kapitola věnovaná Janu Kubiszovi podává základní životopisný přehled. Výrazně z ní 

vyčnívá rozbor symboliky v Kubiszově poezii, který patří dle mého názoru k nejzdařilejší 

části práce. 

V dalších, praktických částech, si J. Kurova vybrala dvě Kubiszovy básně (Płyniesz Olzo a 

Ojcowski dom) a snaží se naplnit cíle práce. „Zásadním cílem této práce je získat odpověď na 

otázku, jak dobře je mezi lidmi známá Kubiszova tvorba a do jaké míry má její obsah vliv na 

vytváření identity místních lidí.“ Mezi další cíle práce patří zjistit význam Kubiszovy tvorby 

ve třech vybraných generacích a to, zda je Kubiszův odkaz předáván z generaci na generaci. 

Vcelku se díky výzkumu a anketám autorce podařilo cíle se autorce podařilo naplnit, ani 

v závěru jsme se nedozvěděli, co je podstatou „identity místních lidí“ a jak by ji autorka 

definovala. 

K celkovému hodnocení práce přispívá i styl, kterým je napsána. V tomto případě musím 

konstatovat, že práce je psána v podstatě žurnalistickým stylem a bakalářská práce takto 

nemůže být formulována. Rovněž se v textu objevuje značné množství chyb v interpunkci. 

Přestože jsem nebyl oponentem předchozích verzí bakalářské práce Jany Kurové a jsem 

s nimi obeznámen jen rámcově, musím konstatovat, že autorka učinila značný pokrok 

v kvalitě zpracování. Přesto jsou moje poznámky a výtky tak zásadního rázu, že doporučuji 

hodnotit práci známkou dobře. 
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