
Posudek na bakalářskou práci Patricie Fuxové „Náboženské motivy v 
písňových textech Karla Kryla, Jaromíra Nohavicy a Tomáše Kluse“

Téma je jasně definované i společensky aktuální. Formální zpracování je pečlivé, v úvodu si autorka 
poměrně obšírně vymezuje základní pojmy své práce, jež se děje prvotně na literárněvědném poli (od 
pojmu „písničkář“ až po rozdíl mezi „analýzou“ a „interpretací“). Gramatické či stylistické lapsy jsou 
jen ojedinělé („slova sloužily“, s. 15). Potud je práce téměř bezvadná.
Poté však nastávají dva nemalé problémy. První tkví v tom, že práce se pohybuje na pomezí literární 
vědy a religionistiky (či alespoň: popisu náboženské kultury). A tam již autorka plave. Její základní 
dělení náboženských motivů na křesťanskocírkevní, obecně křesťanské, duchovní a spirituální (čímž 
míní - newageové) je velmi nepřesné a (navíc v anglickém abstraktu definice neodpovídají české
verzi!). Příznačně, New Age je definován pouze s odkazem na jednu bakalářskou práci (s. 11) kdyžtě 
k tématu je k dispozici i česky mnohé. Problematická je i kategorizace motivů – mezi „archetypální 
postavy“ patří ďábel (jako by nebyl postavou biblickou!), rybář a plaváček. Mezi „rekvizity“ je zase 
zařazen anděl, třebaže s ním autorský subjekt v textu komunikuje. Zmatené je dělení „událostí“ a 
„jiných náboženských motivů“. (A kromě toho, celé to rozlišení není v analýze k ničemu užitečné.) 
„Lidovými motivy“ autorka zřejmě míní „nábožensko-folklórní“. Nejhůře je, když pak dojde na 
mimocírkevní či mimokřesťanskou religiozitu: „Divoký koně“ jako pohanský motiv? „Bezprostřední
prožitek radosti, který je prvkem různých duchovních praktik východního náboženství“ (s. 52) - ?? 
Autorka se chtěla pokusit o „analýzu“, ale zde dochází k hodně divokým interpretacím – svědčící o 
tom, že o „druhé půli“ svého tématu, totiž oné náboženské, moc neví. To už by mohla u „Boha 
opojeného alkoholem“ (s. 55) říci, že se jedná o vliv súfismu.
A druhý problém, týkající se samotné literární analýzy/interpretace: Autorka je schopna náboženskou 
motiviku jakžtakž popsat, ale není vůbec schopna ji zhodnotit. Nejvíc se to projevuje ve třetí části, kde 
jde o Tomáše Kluse. Autorka popisuje jeho údajnou spirituální proměnu, jak se zračí v jeho textech, 
ba reprodukuje autorovo prohlášení, že se oprostil od pozérství (s. 58). Nevidí však, že jeho 
„spirituální“ texty jsou vysloveně „pozérské“, efektně žonglující s motivem duchovní proměny, 
předvádějící však právě jen novou pózu (kdežto Nohavicovy proměny v čase si vůbec nevšimla, 
tohoto autora bere atemporálně!). Srovnání Klusových textů s Krylovými a Nohavicovými je vlastně 
velmi kruté – ukazuje se, jak je na rozdíl od oněch dvou autor banální, užvaněný a jen pseudohluboký.
Jelikož autorka toto nepochopila – nebyla pochopitelně ani schopna návratu k úvodní definici 
písničkáře: Aj, není náhodou, že Klus se tradiční definici vymyká, že patří společenským zařazením do 
„popíku“. Ano, patří tam i úrovní svých textů. To autorka dokázala – ale nechtíc.
Ambice zajímavá, ale zatím nad síly autorky.

Za tu formální pečlivost a za tu odvahu navrhuji práci přijmout, ovšem jako „dobrou“ (3).

Prof. Martin Putna
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