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Jana Kurová: Vliv tvorby Jana Kubisze na identitu a kulturní povědomí tří generací 
Těšínského Slezska

Předložená bakalářská práce Jany Kurové je již druhým přepracováním původní práce 

nazvané „Obraz regionu v dílech spisovatelů Těšínského Slezska ve vybraných dílech Jana 

Kubisze“, která nebyla v minulém akademickém roce úspěšně obhájena. Původní zaměření 

práce především na analýzu a interpretaci děl Jana Kubisze ve vztahu k pojmu literárního 

regionu bylo po dohodě s vedoucí práce zastoupeno spíše aspektem sociologicko-kulturním, 

v jehož rámci měla být teoretická reflexe problematiky vlivu autorovy tvorby na kulturní 

povědomí a sebeidentifikaci obyvatel Těšínského Slezska spojena se zpracováním a analýzou 

výsledků průzkumu, který autorka na toto téma realizovala.

Předchozí, tedy druhá verze práce nebyla obhájena v červnu letošního roku. Mé 

tehdejší výhrady k práci lze v zásadě shrnout do několika bodů: problematická práce se 

sekundární literaturou, nedostatečná interpretace autorkou shromážděného materiálu, a tím 

pádem ne zcela vyvážená kompozice práce, jazyková a stylistická kvalita textu (a splnění 

kritérií pro odborný text, jímž by již bakalářská práce měla být). Za přínos naopak bylo možné 

pokládat užší zaměření na otázky identity, resp. sebeidentifikace obyvatel těšínského Slezska 

a možný vliv Kubiszovy tvorby na tyto otázky a autorkou práce shromážděný materiál 

(anketa) vztahující se k této problematice.

Pro třetí verzi práce byla především upravena kompozice celé práce a byla rozšířena 

část věnovaná analýze shromážděného anketního materiálu. Práce je tak nově rozdělena do 

čtyř kapitol (plus Závěru). Vyjasnění autorčina metodologického přístupu ke zvolené 

problematice tak bylo úžeji propojeno s dalšími teoretickými pojmy a koncepty, s nimiž 

autorka pracuje (region, pohraničí, regionální literatura, identita). V některých případech však 

není zcela jasné, jak tyto pojmy autorka práce chápe – viz např. poněkud protikladná tvrzení 

vztahující se k pojmu identity: „(…)identita je v zásadě soubor jistých vlastností, které jsou 

velmi důležité proto, abychom mohli být samým sebou. Pokud dojde ke změně těchto 

vlastností, přirozeně přestaneme být tou osobou, kterou jsme byli dříve, tedy přestaneme být 

sami sebou.“ (s. 15) vs. „Proto si jako výchozí definici, se kterou budu pracovat v průběhu 

studie, vyberu tu, jejíž autorkou je Aldona Jawłowská, která uvádí: „Rozhodně bližší je mi 

definování identity takovým způsobem, ve kterém je tento pojem součástí nějakého procesu 

než ten, v němž je identita pouhým výsledkem procesu. Zde je důraz kladen na otázku, jakým 

způsoben se tvoří a mění totožnost jedince a ne to, co je to identita.“ (s. 15–16)

Další dvě kapitoly se věnují historicko-kulturnímu vývoji těšínského Slezska a osobě 

(a tvorbě) těšínského spisovatele Jana Kubisze. V nich se autorka snaží soustředit na otázky 

relevantní pro další výklad a podchytit některé „fenomény“ ovlivňující vnímání Kubiszovy 

tvorby obyvateli těšínského Slezska (např. akcentace sociální funkce literatury). Práce tak 

přeci jen působí kompaktněji než její minulá verze.

Praktická část práce (4. kapitola) je věnována analýze výsledků ankety, v níž autorka 

zjišťovala znalost Kubiszovy tvorby mezi obyvateli těšínského Slezska hlásícími se k polské 

národnosti a její případný vliv na ně. Výsledky přitom rozdělila do tří kategorií – dle 



zvoleného generačního rozvrstvení respondentů. Autorka práce si klade následující cíle: získat 

odpověď na otázku, jak dobře je mezi lidmi známa Kubiszova tvorba a do jaké míry má její 

obsah vliv na vytváření identity místních lidí; zjistit význam Kubiszovy tvorby mezi 

jednotlivými generacemi; pokusit se zjistit zda je (a případně proč) Kubiszův odkaz předáván 

z generace na generaci. O něco lépe se nakonec Jana Kurová vyrovnala s cílem prvním –

ačkoli sama znalost Kubiszovy tvorby, na kterou se autorka v anketě soustředila především, 

nevypovídá automaticky o míře jejího případného vlivu na sebeidentifikaci obyvatel 

těšínského Slezska. Případné generační odlišnosti ve vnímání Kubiszova díla se pak pokouší 

vyložit i s pomocí vlastních pojmů „Kubiszova DNA“ a „generační kruh“, práce by si však 

zasloužila ještě podrobnější pohled na odlišné vnímání Kubisze v jednotlivých generacích (viz 

např. zajímavý postřeh o „anonymizaci“ Kubiszovy tvorby mezi střední generací obyvatel 

těšínského Slezska). 

Oproti předchozí verzi práce oceňuji autorčinu snahu více pracovat s výpověďmi 

jednotlivých respondentů ankety (a zároveň alespoň částečné rozšíření praktické části práce). 

V některých pasážích má však autorka potíže s jasným rozlišováním pojmů 

„regionální“ (či pojmů s tím souvisejících nebo analogických) a pojmu „národní“, podobně 

jako není vždy srozumitelně ozřejmen (jistě složitý) komplex vztahů mezi příslušníky různých 

národností na území těšínského Slezska či vztah místních Poláků (dle jimi samými uváděné 

národnosti) k regionu na jedné a k polskému a/nebo českému národu (případně státu) na druhé 

straně.

Oproti minulé verzi se autorka vynasnažila eliminovat většinu gramatických chyb. 

Problémem, který přetrvává, je však zejména stylistická nevyrovnanost práce. Autorčin styl (a 

v některých případech i práce s vybranými pojmy, viz výše) příliš neodpovídá nárokům 

kladeným na bakalářskou práci (viz formulace typu „Jelikož mám ráda práci s citáty, neboť v 

nich člověk může nalézt řadu významů, návodů či varování, dovolím si proto místy nějaký 

citát připojit.“). 

Přesto lze zaznamenat snahu autorky vyrovnat se s vybranými problematickými

momenty, které se staly předmětem diskuse už během obhajoby minulé verze práce. 

Domnívám se proto, že předložená práce Jany Kurové je v její současné podobě patrně 

maximem možného. Bakalářskou práci Jany Kurové tak přes uvedené výtky doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ohodnotit ji známkou „dobře“. 
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