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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Autorka předložené bakalářské práce si vybrala téma nesnadné, a to hned z několika důvodů. 

Poezie Bolesława Leśmiana je sama o sobě poměrně náročná (včetně řady aluzí na nejrůznější 

kulturní či náboženské tradice, včetně odkazů na lidovou tvorbu), jen část jeho básnické 

tvorby je pak navíc přeložena do češtiny (autorka proto musela často pracovat s originálními 

texty, což je vzhledem k jazykové náročnosti Leśmianovy poezie rovněž ne zcela snadný 

úkol). Dalším důvodem je pak také – na první pohled paradoxně – obliba Leśmiana mezi 

polskými badateli; jeho poezie je již poměrně podrobně zmapována, řada badatelů se tak či 

onak věnuje i zmíněným lidovým motivům. Přesto se autorka předložené práce popasovala se 

zvolenou problematikou – na poměry bakalářské práce – zodpovědně, se znalostí základní 

relevantní literatury, ale přesto samostatně, což je třeba ocenit.  

 Autorka práce si je vědoma specifického postavení Bolesława Leśmiana v dějinách 

polské literatury i v rámci epochy, v níž tvořil. V tomto kontextu také odkazuje na lidovost 

jako v autorově době sice nepříliš módní, avšak pro autora samotného zásadní inspirační 

zdroj. V úvodu krátce nastiňuje, jakým způsobem lidové inspirace chápe (jako vybrané 

motivy mající svůj původ v ústní lidové slovesnosti; s. 10), a to včetně drobné poznámky o 

problematičnosti určení přesné provenience některých z nich (což je významné s ohledem na 

Leśmianovu synkretičnost a míru originálního autorského přepracování vybraných motivů 

známých z lidové tradice).  

 Ve stěžejní části práce rozděluje autorka analyzované motivy do několika „kategorií“. 

Neklade si přitom za cíl obsáhnout je zcela vyčerpávajícím způsobem, ale spíše upozornit na 

ty, které jsou pro Leśmiana stěžejní, případně na ty, které se v jeho básních vyskytují častěji (s 

ohledem na rozsah a charakter práce to považuji za vhodné ohraničení jinak poměrně rozsáhlé 

problematiky). Samo dělení kapitol lze považovat místy za diskutabilní (např. kap. 2.4), je 

však patrné, že k němu autorku vedlo vlastní pozorování a analýza textů. V jednotlivých 

analýzách (i snaze o jejich zobecnění) dochází autorka k relevantním závěrům (viz např. 

rozlišení různých podob smrti v Leśmianových básních), které dokáže vhodně doložit. 

Zajímavá je kapitola věnovaná erotice v poezii Bolesława Leśmiana, respektive jejím 

možným vazbám na lidovou tradici. Vhodně je práce doplněna rovněž kapitolami 

věnovanými otázkám, jakým způsobem se Leśmianova inspirace lidovou tradicí projevuje 

v rovině žánrové, respektive jazykové (kap. 4). Například v kapitole věnované Leśmianově 



inovaci baladického žánru autorka prokázala schopnost samostatné analýzy, když jinak 

podrobně zmapovanou problematiku vhodně ilustruje na příkladu konkrétního textu (Ballada 

o dumnym rycerzu) a je s to doložit obecné teze konkrétními postřehy. Celek práce je vhodně 

doplněn závěrem shrnujícím jednotlivé autorčiny analýzy.  

 

2. Klady práce 

Samostatné zpracování analyzované problematiky, prokázání schopnosti práce s textem, 

promyšlené formulování cílů práce i jejich následné naplnění podložené relevantními odkazy 

na konkrétní analyzované texty. Orientace v nesnadné problematice (v rámci primárního i 

sekundárního textového materiálu), byť samozřejmě v rovině a rozsahu odpovídajícím 

nárokům kladeným (a očekávaným) od bakalářské práce.  

 

3. Nedostatky práce 

Místy poněkud chaotická struktura práce, občasné odklonění se od odborného stylu, některé 

opomenuté překlepy či chybějící interpunkce. V některých místech snad až příliš odvážné 

interpretace vybraných motivů (viz např. s. 18, báseň Jadwiga).  

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

Kromě výše uvedeného se nabízí otázka směřující na vymezení tzv. lidových motivů – jak lze 

tento pojem (na základě analýzy Leśmianových básní) vymezit? Kde leží u Leśmiana hranice 

mezi inspirací konkrétní lidovou tradicí a jejím originálním přepracováním, případně tzv. 

lidovou stylizací? Lze takovou hranici vůbec jednoznačně vytyčit? 

 

5. Případné další vyjádření 

 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. Doporučuji práci 

k obhajobě. Navrhuji (přes drobné uvedené výtky) klasifikaci výborně.  
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