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Bakalářská práce Pavly Kabátové se zabývá dvěma vykladačsky nesnadnými novelami 

Branquinha da Fonseky (1905‒1974). Zatímco její první pokus (2020) o interpretaci 

těchto dvou klíčových Fonsecových próz se úplně nezdařil, na předkládané práci je vidět, 

že se Pavla Kabátová od té doby oběma texty soustavně zabývala a znovu je promyslela. 

Jejímu interpretačnímu úsilí významně prospělo širší teoretické zázemí, přínosem je 

nesporně i větší pozornost věnovaná symbolům ve Fonsecově díle. Podstatné zlepšení je 

vidět také v jazykové úrovni práce, ve vlastních překladech z portugalštiny a ve 

zvládnutí formálních náležitostí. 

V nové verzi práce Pavla Kabátová hlouběji pochopila temné stránky Fonsecových 

hrdinů a význam, který pro autora měla psychoanalýza. Přesto bych byla ráda, kdyby se 

autorka v obhajobě mohla vyjádřit k určitému rozporu, který stále vnímám mezi 

prokletým prostorem poloostrova (s. 21) a „duchovní cestou osobního růstu“ (s. 23), 

mezi iniciační cestou a otevřenými konci obou děl.  

Úplně se mi nezdá, že by vystoupení hudební skupiny v Baronovi mělo karnevalový 

ráz (s. 35). Vnímala bych tu spíš karikaturní grotesknost, jejíž temné ladění se mi zdá 

v rozporu s karnevalovým veselím. A možná by si komentář zasloužil i marialva jako 

jeden z typů portugalského hrdiny, který je v pozadí Barona. 

V práci jsou drobné věcné nesrovnalosti (např. na s. 17 se mluví o portugalských 

vojenských diktaturách v plurálu), nešťastné formulace (např. na s. 13: „Cesta znamená 

… cestovat, vydat se na cestu“; s. 25: „Kozel je zvíře, které zapříčiňuje určitou cykličnost, 

ve které se tam vše utápí“; s. 33: Baron „je obklopený hromadou sluhů“; s. 34: 

„interpretovat text z více částí“ atd.), určitá zaškobrtnutí se najdou i v překladu (s. 14: 

„centro espiritual“ není „vnitřní duch“; s. 35: „Pokud jde o neobvyklé a chladné prostředí, 

bývají zmíněny části z děl Edgara Alana Poea, protože právě v tomto prostředí se 

hrdinové připravují na zahájení cesty po někoika kolech vína a šampaňského“). 

 Přes tyto výhrady mám radost, že se Pavla Kabátová dobrala hlubšího porozumění 

rozebíraným dílům, a navrhuji hodnotit její práci v rozpětí výborně – velmi dobře. 
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