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Květuše Kunešová je absolventkou brněnské Filozofické fakulty. Tam také v roce 2001
získala doktorský titul v oboru Románské literatury, podobor francouzská literatura. Od roku
1994 pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, v současnosti je zástupkyní
vedoucího Katedry francouzského jazyka a literatury. Přednáší a vede oborové semináře, a to
jak z frankofonní literární a kulturní historie, tak i teorie literatury.
Jako předsedkyně organizačního výboru se podílí na pořádání mezinárodních
vědeckých konferencí o literatuře pro mládež, ve spolupráci s Univerzitou v Lille. Pravidelně
vystupuje s referáty na mezinárodních konferencích doma i v zahraničí, především ve Francii.
Mezinárodní zkušenosti získala na výzkumných pobytech na univerzitách ve Francii, Belgii a
Kanadě. Jako řešitelka vedla tři výzkumné projekty zabývající se problematikou, jež je
tématem její habilitační práce: diaspora, exil a migrace v Kanadě. V roce 2007 získala Grant
kanadské vlády pro kanadská studia v roce 2007.
Uchazečka je publikačně aktivní – je autorkou tří monografií a spoluautorkou jedné
kolektivní monografie, první z nich, Exil: realita a imaginace vyšla v roce 2015, poslední v
roce 2018. V zahraniční jí vyšly 2 kapitoly v kolektivní monografii a 1 odborný článek,
požadované minimum článků v databázích Erih+, WoS a Scopus dvojnásobně převyšuje,
stejně tak se třemi monografiemi splňuje i požadavky na počet monografií. Mnohonásobně
překračuje požadované minimum v kategorii kapitola v kolektivní monografii. K tomu je
nutno připočítat řadu článků v recenzovaných sbornících. Od roku 2017 se v publikační
činnosti objevují články se zřetelně literárně teoretickými aspekty. Nechybí ani ediční činnost.
Je třeba vyzvednout i spolupráci na publikacích se zahraničními partnery z Univerzity v Lille.
Lze tedy konstatovat, že publikační činnost splňuje kvantitativní kritéria v daných kategoriích.
Recenzenti habilitační práce se shodují, že předložená habilitační práce má adekvátní
teoretický základ. Teoretická a metodologická východiska pro zkoumání tematiky exilu ve
frankofonní literatuře haitských exulantů a emigrantů autorka čerpá z francouzského
strukturalismu, literární fenomenologie a poststrukturalismu. Kromě znalosti teorie autorka
práce prokázala důkladnou znalost literárně-historického kontextu frankofonních kanadských
spisovatelů karibského původu, s přesahy do anglofonní kanadské etnické literatury a
karibské historie. Analyticko-interpretační část práce přináší podrobné studie vybraných děl
dvou reprezentativních frankofonních autorů haitského původu, Émila Olliviera a Danyho
Laferrièra. Autorka v těchto studiích účelně uplatňuje teoretické koncepty představené v
úvodních částech.
Všechny tři posudky oceňují široký koncepční rámec práce, důkladnou znalost
quebecké literární scény, práci s teoretickými koncepty (jeden posudek s dílčími výhradami) i
rozsáhlý bibliografický aparát. Recenzenti se shodují, že tato habilitační práce přináší nové
pohledy na tematiku exilu a migrace a řeší otázky, kterými se u nás takto systematicky a v
rozsahu monografie zatím ještě nikdo nezabýval. Práce může být cenným vodítkem pro
českou, potažmo slovenskou romanistiku. Připomínky recenzentů, jak sami předesílají, jsou
dílčího rázu. Všichni tři recenzenti se vyjádřili, že předložená habilitační práci splňuje daná
kritéria.
Dne 20.10. habilitantka přednesla online veřejnou habilitační přednášku na téma
Zobrazení a funkce prostoru v dílech Danyho Laferrièra. Online přednášku sledovali všichni
členové komise a další posluchači (celkem 30 účastníků). V diskusi, jež následovala po
přednášce, habilitantka odpověděla uspokojivě na všechny dotazy a prokázala znalosti
literární teorie i literární a kulturní historie frankofonního světa.

Hlasování habilitační komise:
počet hlasujících: 5
počet hlasů kladných: 5
počet hlasů záporných: 0
zdržel se hlasování: 0
Na základě výsledku tajného hlasování doporučuje habilitační komise pokračovat v
řízení pro jmenování PhDr. Květuše Kunešové, Ph.D. docentkou v oboru Teorie literatury.
Jako téma habilitační přednášky před VR FF UP komise vybrala téma „Čas a paměť
v quebecké migrantské literatuře“.
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