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Oponentský posudek diplomové práce 

Marianny Borůvkové Obrazy jiných a cizinců v díle Františka Sokola Tůmy 

 

1. Celková charakteristika práce 

Práce připomíná osobnost Františka Sokola Tůmy a jeho tvorbu, kterou v posledních letech 

znovuobjevujeme, především kvůli silným obrazům průmyslového Ostravska na přelomu 19. 

a 20. stol. s jeho sociálním a národnostním pnutím. Autorka z Tůmova rozsáhlého díla zvolila 

romány V záři milionů a Na kresách, ty se zaměřením na etnickou identitu postav analyzovala 

a ve své interpretaci následně rozeznala Tůmovu intenci, jež se promítla do jejich pojímání. 

 

2. Struktura a koncepce práce 

Kromě úvodu a závěru je práce tvořena osmi kapitolami. Ty průpravné mapují výchozí 

odbornou literaturu, shrnují Tůmova životopisná data a reflektují jeho dobovou čtenářskou 

oblibu, dále přibližují národnostní vztahy ve Slezsku v době Tůmova působení a definují 

rovněž klíčové pojmy, s nimiž autorka následně pracuje. Přestože se počet průpravných 

kapitol může zdát zbytečně velký, promyšlenost a důkladnost, s níž se ke každému aspektu 

přistupuje, jej do značné míry ospravedlňuje. Hlavní část práce je potom věnována oběma 

románům, které jsou v kapitole osmé a deváté podrobně analyzovány.  

 

3. Těžiště a přínos práce 

Práce je jako celek rozhodně přínosná. V jednotlivých kapitolách oceňuji např. kritické 

vyrovnávání se s odbornou literaturou; pokus o charakteristiku Tůmova stylu, který mohl být 

důkladnější a pojednán spíše v návaznosti na analytickou část; velice dobrým nápadem je 

zařazení knihovnických statistik a jejich interpretace ukazující, že autorovo působení bylo 

oproti očekávání nadregionální; východisko pro tematologicky zaměřené zkoumání 

představuje historický přehled dobových interetnických vztahů, který odráží velmi zdařilou 

práci se zvolenými odbornými zdroji; kapitola „Pojem stereotyp, obraz, imagologie“ by ve 
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stávající podobě mohla být včleněna spíše do kapitoly 2., nebo by společně s kapitolou 

„Prostor jako hranice v Tůmových románech V záři milionů a Na kresách“ mohly shrnovat 

autorův styl a pohled na svět a uzavírat rozbor obou románů. Těžiště práce spatřuji právě 

v části analytické: oceňuji důkladné čtení vybraných děl i jasnou metodu spočívající v 

komparaci postav, jejichž povahy a role tvoří základ Tůmova obrazu jednotlivých národností 

a ovlivňují čtenářův vztah k nim.        

     

4. Nedostatky, otázky k obhajobě 

Jak už jsem naznačil výše, práci by nejspíše prospělo upořádání na zřetelněji oddělenou část 

teoretickou, analytickou a syntetickou; kapitola devátá na rozdíl od srovnatelné kapitoly 

předchozí obsahuje shrnutí; závěr pak přináší spíše srovnání obou románů než obecnou 

charakteristiku základních kvalit Tůmova fikčního světa. Pozastavuje-li se autorka nad 

vnímáním beletrie jako dokumentu a upozorňuje-li správně na iluzivnost tohoto dojmu, jež 

má za cíl ovlivnit čtenářův názor (s. 11–12), chybí mi v její práci zase hlubší zamyšlení nad 

uměleckými (ne)kvalitami Tůmových děl, jež jsou možná stejně podstatným důvodem ztráty 

čtenářské obliby jako změněná politická, sociální a národnostní realita. Nedává tato otázka 

vhledem ke zvolenému tématu smysl?   

 

5. Závěrečné hodnocení 

I přes uvedené výhrady považuji práci za odborně zvládnutou a jazykově vyzrálou, proto ji 

navrhuji hodnotit jako „výbornou“ (A). 

 

 

V Ostravě, 21. 5. 2017     Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. 

 


