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Oponentský posudek bakalářské práce 

 

Práce K. Boháčové rozvíjí interpretaci poezie Jana Kameníka využívající širokou škálu 

ideových podnětů od fenomenologie a fenomenologické psychologie po křesťanskou mystiku. 

Postupuje od prostorového rozvrhu a myšlenkového vektoru Kameníkova básnického světa  

přes popis příznaků tělesné zkušenosti, jejímž prostřednictvím je duchovní prostor osvojován 

po charakteristiku intersubjektivní vazby, která tento prostor otevírá druhému pohledu.  

 Kromě orientace ve filozofické literatuře v rozsahu a škále, která není u bakalářských 

prací obvyklá, je autorce je třeba přičíst k dobru především samostatné interpretační 

stanovisko umožňující formulovat nový názor nejen na  směr Kameníkovy mystiky, ale i – 

v druhém plánu – na problém jeho básnické autostylizace, a to ve dvou krocích. Nejprve 

polemicky, odmítnutím pojetí Jiřího Opelíka, především však fenomenologií příznaků, 

modalit a vztahů básnické promluvy – jejího zvukového, vizuálního, ale i haptického 

rozměru. Za vlastní téma práce pak možno považovat otázku časovou, procesy zpřítomňování 

ideje. Východiskem je tu vždy oblast konkrétního smyslu, k jehož charakteristice práce 

nesporně přispívá.  

 Text práce soustavně sleduje implicitní hierarchii prostorových významů a jejich 

vztažné struktury představené v otevřené dynamice jednání, v životní polaritě (s. 35) aktivity 

a pasivity (jednající a jednaní). Tento postup, tj. důraz na logiku interpretace samé, vyvažuje 

její dvojí slabinu, kterou sdílí s většinou bakalářských prací. Jde jednak o volbu odkazů či 

myšlenkových podnětů – mnohdy u přístupů tohoto typu postrádáme její odůvodnění: proč 

právě to a ne něco jiného, dalšího (totéž ostatně platí o volbě výtvarných referencí, třebaže jde 

o soudobě relevantní vizuální projevy)? V případě předložené práce jde však vesměs o 

podněty promyšlené a funkčně propojené s řádem interpretace. Druhou, závažnější slabinou je 

způsob, jakým jsou v textu využity citáty z Kameníkovy poezie – jde v lepším případě o 

demonstraci, v horším o ilustraci závěru či teze na místech, která předpokládají postup 

opačný, tj. charakteristiku částí a celků na základě konstatování příznaků, znaků a rysů textu. 

Text práce má v některých úsecích spíše povahu sledu citátů propojených dílčími postřehy 

týkajícími se rozvoje interpretační myšlenky jako takové. Nápadné je to především v případě 

rozsáhlých citátů (např. s. 5, 11, 12, 14...). Zde jako by básnický text nahradil část 

argumentace.  

 Interpretaci samu je možno, jak řečeno shora, považovat za produktivní čtení celku 

Kameníkovy tvorby, které dospívá v nejlepších momentech (závěrečné pasáže, pasáže týkající 

se tvaru a auditivních prvků konstituujících v důsledku vztah já-ty) ke zralé formulaci 

významového vyústění tohoto básnického projevu. Důraz na vztahovou povahu základních 

časoprostorových modalit jsoucna, interpretační soustředění a v neposlední řadě živý interes 

na smyslu interpretace působí ve prospěch celkového příznivého dojmu z této práce. 

K interpretačnímu stanovisku by jistě šlo mnohé namítnout, zdůrazňuji však, že v zásadě 

překonala svá volně formulovaný východiska z úvodu a dospěla k překvapivě systematické 

koncepci Kameníkovy jazykově fixované existence – implicitní důraz na jazykově konkrétní 

kvality existenciální negativity, nedourčenosti, polarity je další forcí této práce. Snad jen 

úvodní polemika s Opelíkovým pojetím „duchovního transvetismu“ by vyžadovala větší 

názornost – formulace ze s. 4 o „exkluzi“ a „exkluzivitě“ je – mírně řečeno – kryptická, 

nehledě na to, že při ověřování kontextu sousloví, vůči němuž se autorka práce vymezuje, 

jsem se nemohl zbavit dojmu, že tu jde jinou terminologií o příbuzné, nikoli nesouměřitelné 

koncepce básnické autostylizace. Z marginálií, jež možno připojit k textu práce z hlediska 

heuristického a redakčního, vytýkám pouze jednu: Opelíkova edice souboru Kameníkových 

básní má titul: Básně (TORST 2014) a je v ní editorův doslov nadepsaný Trojí existence. 



Nikoli tedy „Básnické dílo“, na čemž autorka z neznámých důvodů trvá nemluvě o tom, že 

doslov – majíc patrně za to, že odkaz na edici samu postačuje, necituje.  

 Práce Kristýny Boháčové vyhovuje požadavkům kladeným na bakalářské práce, 

v některých aspektech je přesahuje a zaslouží si hodnocení výborně. 
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