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Sofie Roubínková se ve své bakalářské práci zabývala polaritou dobra a zla v povídkovém souboru 

Příkladné povídky od portugalské autorky Sophii de Mello Breyner Andresenové. Básnířka a 

spisovatelka zemřela v roce 2004 a velkou část tvůrčího období prožila během salazaristické diktatury. 

Na ni ve své tvorbě odpovídala vykreslováním tísnivé atmosféry a nejrůznějšími symbolickými odkazy. 

Příkladné povídky (Contos exemplares) byly vydané právě v tomto nesnadném období portugalských 

dějin, v roce 1962.  

Studentka nejprve chtěla analyzovat pět povídek, nakonec, vzhledem k rozsahu bakalářské práce a na 

doporučení během konzultací, vybrala povídky dvě: „Cesta“ a „Muž“. V souvislosti s názvem práce 

považuji jejich volbu za určitou výzvu, protože již po prvním čtení je zřejmé, že případné dobro a zlo se 

v těchto jemně moralizujících textech vyskytuje pouze formou náznaků, na rozdíl od například 

poměrně zřejmé povídky „Večeře s biskupem“ ze stejné knihy. Jako hlavní opory analýzy si Roubínková 

zvolila Člověk, dobro a zlo (1993) od Erazima Koháka a kapitolu o exemplech z knihy Středověká 

imaginace (1985) od Jacquese Le Goffa, které podrobněji charakterizuje v páté kapitole práce. Zejména 

první text považuji za poměrně náročnou četbu, v níž se Sofie Roubínková pohybovala s jistotou a 

vhodně zvolenými citáty podpořila analýzu obou povídek. Ta tvoří šestou kapitolu práce, které 

předchází seznámení se sociopolitickou situací v Portugalsku během života Andresenové, stejně jako 

její stručný životopis.  

Vyzrálým závěrem rozboru povídek je popření oné „polarity“, Roubínková hovoří o „nezřetelné hranici“ 

mezi dobrem a zlem. Z bakalářské práce je patrné výrazné zaujetí zkoumanými povídkami, stejně jako 

osobností Andresenové. Zdařilý rozbor textů má logickou strukturu, všímá si detailů, vhodně cituje 

z primární i sekundární literatury, byť jsou jeho hlavní myšlenky opřeny téměř výhradně o doslov 

českého překladu Příkladných povídek, o studii „Imaginární cesty ke skutečnosti“ od Silvie Špánkové. 

Paradoxem je, že tato studie, ač je hojně uváděná jako pramen citací, není vůbec zmíněna v závěrečné 

bibliografii. Zásadním nedostatkem práce je minimum použité sekundární literatury v portugalštině. 

V bibliografii jsou uvedeny čtyři tituly, citováno je pouze ze studie „Para uma leitura dos contos 

exemplares“ od Clary Rochové. Navíc formou portugalských fragmentů vložených bez překladu do 

českého textu. Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, překlepů není mnoho, např. „…o 

kterých autor tvrdí, že představují okus o kulturní sebenazření v zrcadle dějin.“ (s. 21). Výhrady mám 

ke kolísání přechýlené a nepřechýlené formě jména autorky Andresen – Andresenová v poznámkách 

pod čarou, např. s. 27 nebo s. 34. Stylistickým nešvarem je opakování stejných slov v následujících 

větách: „Dítě krásné a plavé, téměř jako naše, možná barokní, představy o Jezulátku. V momentu, kdy 

muž obrací oči k nebi, vidíme možná zvláštní aktuální zpodobnění Svaté Trojice.“ (s. 37) 

Navzdory výše uvedeným nedostatkům předložený text splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  
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