
Oponentský posudek bakalářské práce Terezy Štěpánové – Závist v tvorbě Miguela de 

Unamuna a Antonia Machada  

 

Tereza Štěpánová si jako téma své bakalářské práce zvolila analýzu závisti ve vybraných dílech 

dvou klíčových autorů Generace 98 – Miguela de Unamuno a Antonia Machada.  

V úvodu autorka přehledně nastiňuje strukturu práce, která je svou délkou (v níž dokonce 

předčí požadavky bakalářské práce) i obsahem vhodně uspořádána: stěžejní části (čtvrté 

kapitole) je věnováno nejvíce prostoru.  

V druhé kapitole diplomantka díla vhodně zasazuje do kontextu literárních dějin: popisuje 

ztrátu kolonií, zaujetí autorů tématem Španělska a kastilskou krajinou. Podnětné je téma 

emigrace (s. 10). Bylo by zde však vhodné zmínit také tzv. krizi rozumu, další z prvků, který 

Generaci 98 od modernistů odlišoval a který byl zároveň oběma autorům vlastní (projevuje se 

i v analyzovaném díle Abel Sánchez). Následně autorka předkládá stručný úvod k tématu 

závisti a popis biblického mýtu Kaina a Ábela.  

Oceňuji, že ve čtvrté kapitole diplomantka nezabíhá do přílišných podrobností Unamunova 

života (zmiňuje jen podstatná fakta, která se vztahují ke zvolenému tématu) a věnuje se 

především tématu závisti v jeho tvorbě (např. téma predestinace (s. 23), převrácení perspektivy 

viny (s. 23), neschopnost lásky (s. 27), touha po tom, aby bylo záviděno i závidějícímu (s. 27 

– 28)). Snažit se postihnou Unamunovo uvažování není snadné, neboť protimluv považoval 

nejen za právo člověka, ale i za známku živého neustrnulého myšlení. Autorka na s. 18 píše, 

že pro Unamuna je závist negativní vlastností zakořeněnou ve španělské společnosti. Jak by 

vysvětlila, že se v prologu ke druhému vydání novely Abel Sánchez Unamuno vyjadřuje o 

Joaquínově závisti jako o „andělské“? V čem podle Unamunovy filosofie Joaquín selhává a 

v čem je naopak, v (pre)existenciálním slova smyslu, autentický? 

V páté kapitole se autorka věnuje nejprve krátkému vhledu do života Antonia Machada. V 

baladě La tierra de Alvargonzález podle ní Machado vykresluje španělský venkov skrze mýtus 

o Kainovi a Ábelovi, a to ve velice syrové kruté podobě, jako prostředí jemuž vévodí závist. 

Autorka zde za pomoci sekundární literatury předkládá velmi zajímavé srovnání prozaické a 

básnické verze příběhu – výklad o dvou možných směřováních Španělska (s. 41). 

Východiskem ze závisti se zdá být u Machada idea bratrství v Kristu. 

Závěrečná kapitola je věnovaná srovnání pojetí závisti u obou autorů. Autorka mohla na závěr 

rozdíly více zdůraznit – jediný, který se v jejím textu objevuje explicitně, je, že u Unamuna je 

téma analyzováno více do hloubky.  

Co se týče formální stránky práce, problematické je, že autorka na mnohých místech zaměňuje 

citaci za parafrázi, což má následně bohužel vliv i na kvalitu stylistiky. Např. věta na s. 31: 

„Jak v díle Abel Sánchez, tak v El Otro je nenávist mezi bratry metaforou pro konflikt mezi 

vědomým egem a nevědomým obsahem rivalovy stinné osobnosti. Jedná se vlastně o souboj 

mezi dobrou a temnou stránkou lidské duše.“ je formulačně téměř identická s anglickým 

originálem „In these works fraternal enmity metaphorizes the conflict between the conscious 

ego and the unconscious contents of a rival shadow personality. The battle between the light 

and dark sides of the human psyche (…).“ – v takovémto případě se jedná o citaci daného 

autora a je třeba ji v textu vizuálně označit (nejčastěji uvozovkami). V opačném případě je 

třeba text přeformulovat vlastními slovy. Stejný problém se objevuje na různých místech textu, 

např. na s.  26 „Unamunova postava… třicátých let.“ (dále viz s. 26, 29 a mnohé další). 

V práci převažuje interpretační analýza, autorka téměř zcela opomíjí analýzu formální a 

jazykové stránky zvolených děl, jež je přitom pro filologický rozbor klíčová (výjimku tvoří 

několik pasáží na s. 20, 29, 35). Je nicméně třeba ocenit, že diplomantka pracovala s opravdu 

rozsáhlým korpusem sekundární literatury, což je u bakalářských prací nezvyklé. Text navíc 

obsahuje jen minimum pravopisných chyb a překlepů („ji“ namísto „jí“: s. 6 „člověka jí 

obývající“, s. 24 „Joaquín se jí rozhodl přečíst.“, „ (…) učiní jí tak nesmrtelnou.“). V česky 



psaném akademickém textu působí poněkud nepatřičně spojení „don Miguel“ (např. s. 9), 

pozor též na kalk ze španělského jazyka „ovlivnily formaci Miguela de Unamuna“ (s. 14) a na 

některé hovorové obraty (s. 68 „narafičili“, s. 30 „hra se točí kolem…“ nebo s. 48 „jako 

dělaná“). Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a po jistém váhání ji navrhuji hodnotit jako 

výbornou. 

 

V Praze 28. srpna 2019                                                                                         Tereza Kalkusová   


