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tomáš kubíček
Národnost: česká

Datum narození: 28. srpna 1966

Místo narození: Brno

sociální zařazení: Otec Jaromír Kubíček je bibliograf, pedagog, knihovník a autor řady prací o dějinách knihoven a teorii 
knihovnictví. Více než dvacet let stál v čele Moravské zemské knihovny.

akademické působení

Tomáš Kubíček vystudoval češtinu a dějepis se zaměřením na vzdělávání na Filozofické fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně, v roce 1991 obhájil diplomovou práci Spory o Milana Kunderu – literární bibliografie o životě a díle 
Milana Kundery. O osm let později úspěšně zakončil doktorské studium disertační prací Naratologické kapitoly 
k románům Milana Kundery, kterou napsal pod vedením školitele Milana Suchomela. Během doktorského studia 
pracoval jako odborný pracovník Ústavu české literatury Akademie věd České republiky a v roce 2000 se stal 
vědeckým pracovníkem na stejném ústavu. Mezi roky 1999 a 2003 vedl brněnskou pobočku ÚČL AV ČR, poté 
se stal zástupcem ředitele Ústavu české literatury AV ČR a zároveň vedoucím oddělení teorie prózy. Založil zde 
například tradici naratologického bádání. Současně v letech 2003–2010 vyučoval na Filozofické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze, kde v roce 2005 získal titul PhDr. a o tři roky později se habilitoval prací Vypravěč. Kategorie 
narativní analýzy. Ve tomtéž roce začal přednášet na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2011 vedl 
katedru bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2013 byl Tomáš Kubíček 
jmenován profesorem. V následujícím roce odešel z olomoucké univerzity i z AV ČR a stal se ředitelem Moravské 
zemské knihovny v Brně.

výběr z díla

Tomáš Kubíček se ve své akademické kariéře věnoval literární teorii, naratologii, literárněvědnému struktura-
lismu, kritice a české literatuře 20. století. Mezi jeho nejvýznamnější práce patří Vyprávět příběh. Naratologické 
kapitoly k románům Milana Kundery (2001), Vypravěč. Kategorie narativní analýzy (2007), Felix Vodička – názor a me-
toda. K dějinám českého strukturalismu (2010), Středoevropan Milan Kundera (2013), Dvojí domov Jana Čepa (2014) 
nebo Sémantika narativního prostoru (2015). Spolu s  Jiřím Hrabalem a Petrem A. Bílkem napsali knihu Naratologie. 
Strukturální analýza vyprávění (2013), s Janem Wiendlem pak vydali „Na téma umění a život“. F. X. Šalda 1867–1937–2007  
(2007) a Moderna/Moderny (2013). V roce 2007 vydal v Torontu publikaci Intersubjectivity in Literary Narrative. 
Podílí se na přípravě edice Knihovna možných světů vydávané nakladatelstvím Academia. K dalším projektům, 
kterých se Tomáš Kubíček účastnil, patřily Dějiny české literatury 1945–1989 (2007–2008), V souřadnicích volnos-
ti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v  interpretacích (2008), Slovník českých literárních časopisů, 
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periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000 (2002) nebo druhý díl Slovníku českých spisovatelů od roku 
1945 (1998).

Kubíček získal několik vědeckých grantů, poskytovaných vesměs Grantovou agenturou ČR. Grantové pro-
jekty se zaměřovaly na problematiku teorie vyprávění, osobnost Felixe Vodičky či Jana Čepa. 

Tomáš Kubíček je od roku 2002 externím spolupracovníkem Forschergruppe Narratologie Hamburské 
univerzity, mezi roky 2008 a 2011 působil v European Narratology Network. V akademickém roce 2013/2014 
byl členem Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a je členem Vědecké rady Filozofické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zároveň je členem několika oborových rad doktorského studia 
na Univerzitě Palackého, na Jihočeské univerzitě a na Univerzitě Karlově. V letech 2013–2015 působil jako člen 
hodnoticího panelu Grantové agentury České republiky. Kubíček je členem redakční rady časopisu Česká li-
teratura, časopisu Duha, vydávaného Moravskou zemskou knihovnou, a od roku 2016 zasedá v redakční radě 
ProInflow, časopisu, který vzniká při Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU. Ve stejném roce se 
stal členem komise Ministerstva kultury České republiky pro udílení Státní ceny za literaturu a později i ko-
mise pro státní podporu vydávání periodických publikací. Mezi roky 2011 a 2014 působil v porotě pro udělení 
Ceny Jiřího Ortena pro mladé autory do 30 let, od roku 2015 je členem poroty Ceny Jaroslava Seiferta za vyni-
kající beletristické dílo. 

Opakovaně přednáší na řadě evropských i světových univerzit, například Hamburku, Paříži, Moskvě, Římě 
nebo Torontu, byl pozván i na univerzity Číně nebo Koreji.

Profesní působení

V  letech 1991–1993 působil jako odborný pracovník v  Moravském zemském muzeu a v letech 1994–1996 jako 
zástupce vedoucího literárního oddělení Moravského zemského muzea. Od roku 2014 působí na postu ředitele 
Moravské zemské knihovny v  Brně. Ve stejném roce se stal členem Ústřední knihovnické rady a o dva roky 
později i místopředsedou Rady Národní knihovny České republiky.

evaluace

Profesor Tomáš Kubíček je světově uznávaným naratologem, jehož profesní dráha je spojena s několika českými 
a moravskými bohemistickými pracovišti. V současné době vede Moravskou zemskou knihovnu v Brně.

Ohlasy

Měl jsem potěšení poznat kolegu Tomáše Kubíčka díky tomu, že v  letech 2011–2014 působil jako vedoucí katedry bohe-
mistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tj. na pracovišti, na němž jsem v letech 1962–1967 získal vyso-
koškolské vzdělání a jež je od roku 1972 mým druhým domovem. Tomášovu erudici i jeho osobní šarm oceňovali jak jeho 
spolupracovníci, tak studenti a studentky bohemistiky, v  tomto tradičně feminizovaném oboru značně převyšující studenty 
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svým počtem a nezřídka i studijním zanícením. Olomoucké bohemistky se ukázaly být na úrovni digitální doby, neboť využily 
sociální sítě Facebook, založené 1. února 2004 Markem Zuckerbergem, a zřídily zde Fanclub prof. Tomáše Kubíčka, určený 
„Pro všechny bohemisty z Olomouce, kteří taky tak milují Kubíčkovy hlášky! :)“ Na této adrese lze nalézt rozličné fotografie 
kolegy Kubíčka, jeho výroky učiněné při pedagogické činnosti a také konfese jeho studentek – ad illustrandum několik pří-
kladů: „Nesoulad s celkem, to je zvláštnost, která nás v textu na něco upozorňuje... No anebo se autor zbláznil, to je vždycky 
ta druhá možnost.“ – „Často od studentů slýchám, že nečtou poezii, protože je to na ně příliš složitý. Jo, to je jasný. A oni si 
jako myslí, že román je jednodušší?!“ – „Víte, co je to analýza? To je rozšroubování textu a až ho úplně rozšroubujeme, tak se 
nám otevře jako Popelčiny oříšky!“ – „Chlap vstupující do krize středních let prostě musí napsat nějakou milostnou poezii. 
To se nám taky stane všem.“ – „V pondělky prostě na žádnýho jinýho chlapa nemyslím.“ – „Kdo by ho nezbožňoval? – V Olo-
mouci ho něžnější část populace bezmezně miluje a to bez výjimky.“ Bolest nad odchodem kolegy Kubíčka z Filozofické fa-
kulty UP výstižně vyjádřila anonymní pisatelka, jež, ač bohemistka, projevila stejně jako autorka předchozí konfese neznalost 
české interpunkce (oba výroky cituji, jak jsou psány), ale o její navýsost pozitivní „evaluaci“ univerzitního působení kolegy 
Tomáše Kubíčka nelze nikterak pochybovat: „CHYBÍ MI KUBÍČEK CO ODEŠEL UŽ ANI NEMÁ SMYSL CHODIT DO ŠKOLY“.  
\ Jiří Fiala o Tomáši Kubíčkovi a facebookové stránce Fanclub prof. Tomáše Kubíčka, založené studenty bohemistiky 
filozofické fakulty v Olomouci
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