
Oponentský posudek bakalářské práce Daniela Erharta Magie a nadpřirozeno v Berceově díle. 

 

Daniel Erhart se ve své práci věnuje magii a nadpřirozenu v díle španělského básníka Gonzala de 

Berceo. Oceňuji výběr zajímavého a nesnadného tématu, mám však mnohé výhrady k formální 

stránce. Dle kvality soudím, že práce byla napsána ve spěchu a autor neměl čas text zkontrolovat. 

Práce je plná překlepů, pravopisných chyb a nesprávně formulovaných vět.  

„Co se týče primární knihy, kolem které se celá teze bude točit, Milagros de nuestra señora, měli 

bychom říci pár technických informací, bez kterých by hlubší pochopení celé problematiku mohlo 

komplikovat.“ (8) 

„U úpatí Sierra de la Demanda, kde byl básník v jeho dětství vychováván.“ (9) 

„Dalo by říci, že je velmi kultivovaný při jeho doktríně a zároveň populární ve vyjadřování.“ (28) 

Z textu také vyplývá, že se autor příliš neorientuje v náboženské tematice. V práci nalezneme 

například obraty: „…všudypřítomná účast ducha svatého…“ (7) „duchovní knězi“ (42) či tvrzení: 

„Berceo v každém zázraku mluví o nějakém svatém. Jelikož autor patřil do pedagogické, religiózní 

formace, Milagros mu složili jako jistá zbraň, která mu pomáhala udržet a úspěšně vést tento směr.“ 

(8) 

„V Berceově díle se ale potýkáme ještě s jednou, a to velmi významnou, figurou udělující lidstvu 

grácii. Touto figurou není nikdo jiný, než dcera Boha, matka Ježíše, Marie. Ani v tomto případě se 

riojanec neoddaluje od lidských hodnot a využívá Matku Svatkou za svého prostředníka mezi 

pozemským a nebeským královstvím.“ (15) 

Dále pokládám za nevhodné opakované zkrácení „Panna Marie“ na „Panna“ (předpokládám, že autor 

tak činí pod vlivem španělštiny) či výraz „Židové“, jenž může vyznít až urážlivým dojmem.                                                                                                            

V textu je také mnoho pro akademickou práci neadekvátních obratů. 

„První otázku, kterou si položíme a zároveň na ni i odpovíme je ta…“ (13) 

„To se nedozvíme, ale kdybychom se měli rozhodnout, tak rozhodně.“ (21) 

„Zlí jazykové tvrdí, …“ (32) 

„Zkrátka Los Milagros od Bercea jsou jedna z nejdůležitějších mariánských děl středověku.“ (36) 

Celkově by práci prospěla ucelenější koncepce. Názvy jednotlivých kapitol „Církev, kostel a modlení“, 

„Ježíš Kristus“, „Mariánský kult ve středověku“ jsou velmi obecné a rozhodně se nedají obsáhnout na 

1 nebo 2 stranách, jak učinil autor.  V textu se čtenář často ztrácí.                                                 

Například kapitola nazvaná „Influence visuálního umění při charakterizaci Panny Marie“ začíná slovy: 

„Jeden z větších literárních zásluh Bercea je jeho schopnost charakterizovat své postavy. Ačkoliv se ve 

velkém případě jedná o stejné protagonisty, Gonzalo jim dodá něco speciálního, něco až životného. 

Pojďme se podívat, jakým způsobem Marii vyobrazuje a ne jen jaké epitety k ní váže.“                   

Autor v této kapitole však pouze vyzdvihne význam umění a konstatuje, že recitace veršů byla často 

doprovázena obrazy, následně zcela změní téma a věnuje se symbolu ohně. Podobná chaotičnost 

provází i ostatní kapitoly.                                                                                                                           

Všechny tyto nedostatky negativně ovlivňují celkový dojem a čtenáře odvádí od textu. Vzhledem 

k výše zmíněnému a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, navrhuji hodnocení 

dobře. 

 

V Praze dne 27. 8. 2019.                                                                                                     PhDr. Alice Lukešová 


