
Eva Svatoňová: „Zpřítomňování nepřítomného v poezii Karla Šiktance“

(posudek vedoucího bakalářské práce, obor český jazyk a literatura FF UK v Praze)

Předložená bakalářská práce je nakročením k monografickému portrétu Karla 

Šiktance. Věnuje se éře jeho zralé tvorby od sbírky Zaříkávání živých po Tanec smrti aneb 

Ještě Pámbu neumřel; výsek čtyř sbírek z životního díla má své oprávnění vzhledem jednak 

k pragmatické dimenzi, tedy rozsahu bakalářské práce, jednak i k dimenzi materiálové: čtyři 

zvolené sbírky mají řadu společných rysů, jež opravňují jejich sloučení v celek, ale zároveň 

umožňují komparativně sledovat i jistou vývojost a proměnu Šiktancovy poetiky v daném 

tvůrčím období.

Za zralý rys práce spatřuji i to, že autorka nepostupuje od jedné sbírky k druhé, ale že 

byla ochotna a schopna abstrahovat a členit své interopretace dle širších kategorií řeči, paměti, 

času, prostoru a využívání mýtických či mýtizujících prvků a postupů. A zralost autorčinu 

signalizuje i zvolený výkladový tón. Je schopný internalizovat pojmosloví, jež je produktivní 

při výkladu a interpretaci básnického textu; jazyk a dikce směřují k přesnosti a zřetelnosti 

výkladu; práce se nenastavuje ilustrativními citáty; výklad se dobírá abstrahujících, 

zevšeobecňujících soudů, jež jsou vesměs podloženy a k dílu Šiktancovu a jeho reflexi se 

vztahují produktivně, často i originálně. A zralost mi ilustrují i znělé názvy jednotlivých 

kapitol a podkapitol, jež opět reflektují a signalizují úsilí přesně pojmenovat, ale zároveň 

pojmenovat i tvůrčím způsobem, a nikoli lacině, převzatě či jen mechanicky, třeba jen 

numerickým členěním.

V řadě neposlední chci ocenit i přirozený a zralý pohyb ve spektru sekundární 

literatury, k níž se odkazuje průběžně a nikoli formou podpůrných dokladů sdělujících 

pravdu, ale formou dialogu, do něhož autorka vnáší svá vlastní pozorování a formulování. 

V tomto ohledu považuji za nutné ocenit i to, že autorka nepodlehla vánbení dvou 

dominujících, autoritativních výkladů: autorskému sebevýkladu z knihy-rozhovoru Jaromíra 

Slomka řeč neřeč a souhrnnému výkladu Šiktance-básníka v monografii Petra Hrušky Někde 

tady. Tyto klíčové zdroje Eva Svatoňová reflektuje a argumentačně využívá, ale není v jejich 

vleku ani nevytváří jejich eklektickou odvozeninu. Širší zakotvení výkladu do sekundární 

literatury z provenience obecné literární teorie s odbočkami i k problematice filozofické je 

v tomto případě zcela nosné a je plně na místě.



Práci považuji za nadprůměrnou jak z hlediska přínosu, tedy zněle naformulovaných 

poznatků o Šiktancově tvorbě vymezeného období, tak i z hlediska bakalářské práce jako 

dokladu autorčiny vzdělanosti a zralosti. Proto tuto bakalářskou práci rád a bez výhrad

doporučuji k obhajobě.
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