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Rigorózní práce Andrei Kamenické vychází z diplomové práce obhájené 17. 6. 2013 na Ústavu 

české literatury a literární vědy FF UK.  Diplomová práce nebyla hodnocena  jako excelentní a 

nemohla být tedy přijata jako práce rigorózní. Autorka nicméně práci poněkud přepracovala 

– v některých intencích posudků magisterské práce a také ji rozšířila.   

 

Téma rigorózní práce je, jak jsem již napsala do původního posudku práce magisterské, 

pozoruhodné a vítané. Části, které byly hodnoceny kladně, autorka v práci zanechala a 

pokusila se napravit jen ty pasáže, kde vznikaly pochybnosti. Ovšem již při podrobném 

pohledu na oba posudky magisterské práce je třeba říci, že pro předložení textu jako práce 

rigorózní by bylo třeba přepracovat jej poměrně zásadně a důsledněji. Změna titulu přílišnou 

podobnost obou prací nemění. 

 

Předložená rigorózní práce trpí nadále přetrvávajícími vadami systémovými. Rozpadá se na 

jednotlivé kapitoly, v nichž není jasné, jak spolu souvisejí. Vlastní záměry, cíle a otázky nejsou 

jasně formulovány a nemohou proto posloužit jak vodící nit, která by části propojila v celek.  

Pojmově i v rovině formální (bibliografie) je neujasněná a matoucí.  

 

1. Životopis Karoliny Světlé, jak jej představuje Andrea Kamenická, nelze jen tak zaštítit 

odkazem na to, že přiznaně vychází z práce Terézy Novákové. Text Terézy Novákové je sice 

dodnes zajímavý, ale je velmi problematický svým vztahem k Světlé. Nováková není vůbec 

kritická a po 114 letech by bylo jistě možno najít nějaký jiný pohled nebo přístup Novákové 

včlenit do nějakých souvislostí, které by samy byly závažné pro otázku religiozity u Světlé a 

její dobové recepce. Z nových prací autorka nedokázala vlastně vůbec těžit, jakkoliv je 

zřejmé, že je zná.    

 



2. Nekritický přístup k sekundární i primární literatuře je vůbec podstatným problémem 

práce – stejně jako neschopnost sekundární literaturu využít ve vlastní prospěch. Jednotlivé 

náhledy na Světlou autorka vedle sebe v podstatě jen hromadí, aniž by je provázala nějakou 

jednotící interpretací. Proto přetrvávají pochybnosti nad vysvětlením pojmu realismus u 

Světlé, následně nad tím, jak debata o realismu souvisí s otázkami religiozity v díle sledované 

spisovatelky. Oba problémy spolu jistě souvisejí, ale v práci to vůbec není zřetelně 

podchyceno.  

 

3. S novými prvky, které rozšiřují diplomovou práci, se pracuje nahodile a vlastně nedbale.  

Jako příklad může posloužit studie Flory Kleinschnitzové nebo studie Leandra Čecha.  

 

4. V analytické části opřené o koncepci religiozity v 19. století Zdeňka Nešpora, je Andrea 

Kamenická v podstatě mnohomluvná. I zde se projevuje – přes důležité postřehy – určitá 

bezradnost nad tím, co se vlastně sleduje. Analýzy ještědských románů jsou chronologicky 

řazeny vedle sebe bez větších komparací a invence. Jejich popisnost byla akceptovatelná pro 

práci magisterskou, ale v rámci celého nového promýšlení pro vyšší stupeň kvalifikační práce 

měla být umenšena.  

 

5. Bibliografie je v mnohém matoucí, tedy chybná. Není možné uvádět prameny, je uvádí 

autorka. Knihy Frantina, Vesnický román ad. nevyšly poprvé v roce 1971, resp. 1973 atd. 

Rozumím sice, co tím asi mělo být naznačeno, zároveň však jde o signál nepochopení funkce 

bibliografického záznamu.  

 

Rigorózní práce s názvem Proměny religiozity v ještědských prózách Karoliny Světlé  

je svým tématem pozoruhodná, a bylo by skvělé, kdyby byla odpovídajícím způsobem 

napsána a obhájena. Navrhuji, aby se autorka znovu ke svému textu vrátila a ujasnila si svá 

východiska i otázky, práci  pročistila, zestručnila a na druhou stranu v intencích svých záměrů 

doplnila.   

 

 

Doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 

V Praze 9. dubna 2014 


