
Posudek oponenta bakalářské práce Nely Čechové 

Zásady divadla nové komedie Lopeho de Vegy v dílech: Peribáñez y el comendador de 

Ocaña, El caballero de Olmedo a La dama Boba 

 

Lope de Vega (1569-1635) patří k nejznámějším představitelům španělského Zlatého věku; 

jeho role v utváření moderního dramatu je nezastupitelná. A právě této otázce se Nela 

Čechová rozhodla věnovat ve své bakalářské práci.      

 Z nesmírně rozsáhlého a různorodého Lopeho díla zvolila tři divadelní hry, na kterých 

chtěla ukázat rysy a zákonitosti, které pro svou komedii stanovil Lope de Vega v teoretické 

veršované rozpravě Nové umění skládat komedie (Arte nuevo de hacer comedias, 1609).

 Struktura textu je pro bakalářské práce typická; autorka postupuje od historického 

kontextu, přes autorův život a situaci španělského divadla ve Zlatém věku, až k analýze 

zmíněných děl. Bohužel hned od úvodní kapitoly práce vykazuje nedostatky, které přetrvají 

až do konce.            

 Především je to převládající popisnost a v jejím důsledku absence hlubší analýzy a 

reflexe. Kontextové kapitoly, které samozřejmě nutně přinášejí jen kusé informace, působí 

zmatečně, poznatky se opakují a např. u Lopeho života jsme zbytečně obsáhle seznamováni 

s různými peripetiemi, místo aby se autorka zaměřila na to, co je podstatné pro její téma. 

Analýza dramat by si naopak zasloužila větší prostor; vždyť z každé kapitoly ještě část tvoří 

geneze a děj, takže na detailní rozbor motivů, postav a Lopeho zásad pro tvorbu tragikomedií 

už mnoho místa nezbývá.          

 Objevují se rovněž pojmové nepřesnosti (mluvíme-li o antickém umění, je klasické, ne 

klasicistní; klasicismus přichází v 17. stol.; s. 15), chybná fakta (zřejmě nejde o vyhoštění 

Turků, ale morisků; s. 7) a zavádějící formulace – z posledního odstavce na s. 7 vyplývá, že již 

za Filipa IV. začalo Španělsko ztrácet kolonie v Americe; Finea se neučí u alfabeta Rufina; 

učitel Rufino ji učí abecedu.          

 Zásadním problémem je formální stránka práce – úroveň jazyka a vyjadřování. Nejde 

o občasné omyly, ale o soustavné chybné používání předložek, pádů, zájmen atd. a o nejasné 

formulace, což narušuje srozumitelnost textu a snižuje jeho odbornost. Uvedu několik 

příkladů: 

- Spojitost proti španělské říši (6), vinna za Alonsovu smrt (32); Před jeho odchodem do 

vyhnanství se Lope zamiloval…(9) 

- „Ve věku 55 let se tak opět ocitá na sklonku života zaplaven smutkem.“ (11) Jak se 

někdo může opět ocitnout na sklonku života? 

- „Také si nastíníme divadlo 15ho a 16ho století…“ (4) 

- „Karel I pokračoval v konstitučním uspořádání monarchie, které bylo zavedeno už 

Katolickými králi a pokračoval tak v silném královském absolutismu.“ (5) Není 

konstituční uspořádání monarchie protikladem absolutismu? 

- Co je míněno pojmem „redakční průmysl“ (9)? 

- Interpunkce: „Karel I., syn Juany I. a Filipa Krásného, který se narodil v Gentě v roce 

1500 byl posledním španělským králem který byl zároveň císařem Svaté říše římské.“ 

(5) 



Také chybí překlad španělských názvů do češtiny (u Lopeho her), rovněž typy postav jsou 

nelogicky ponechány jen španělsky; nepřeložena je i řada citací z odborné literatury (např. 

pozn. pod čarou 15 nebo citace na s. 17).        

 Bakalářská práce Nely Čechové bohužel vykazuje velké nedostatky v rovině obsahové 

i formální. Proto bych se ráda k některým otázkám vrátila v diskusi během obhajoby. Práci 

doporučuji k obhajobě a vzhledem k výše řečenému navrhuji hodnocení dobře. 
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