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Oponentský posudek na bakalářskou práci 

 

Sofie Roubínková si jako téma své bakalářské práce zvolila filosofickou otázku dobra a zla, 

kterou se rozhodla zkoumat v Příkladných povídkách Sophie de Mello Breyner Andresenové. 

Téma je samo o sobě zajímavé, protože Andresenová jako moderní autorka vnímá člověka 

komplexně a stírá jasné hranice, které v posuzování těchto kategorií provázely tuto otázku 

například ve středověkých exemplech. V práci se bohužel tato problematika příliš nereflektuje, 

přestože tímto směrem míří zadání a odpovídá mu i abstrakt. 

Bakalářská práce Sofie Roubínkové obsahuje kromě úvodu a závěru pět kapitol, v nichž se 

autorka postupně zabývá historickým, literárním a biografickým kontextem tvorby 

Andresenové, zvolenou metodologií a posléze na stranách 26‒40 analyzuje dvě povídky ze 

zvoleného souboru. 

Zatímco kontextové části práce jsou až na drobná zaváhání zpracovány dobře, počínaje 

kapitolou zabývající se metodologií se práce stává značně nepřehlednou a neodpovídá zadání. 

Podle něho se Sofie Roubínková měla zabývat pěti povídkami souboru, analyzovány jsou dvě, 

povídka „Homér“ je dokonce kromě úvodu a závěru zmíněna pouze na jednom místě.   

Metodologická východiska jsou dvě: přednášky Erazima Koháka „o smyslu života v zrcadle 

dějin“ a kapitola věnovaná exemplům v knize Jacquese Le Goffa Středověká imaginace. Kohákova 

kniha Člověk, dobro a zlo by byla skvělým vodítkem k úvahám o Příkladných povídkách, protože 

ukazuje, že dobro i zlo jsou dějinně proměnlivé pojmy a Breyner Andresenová se ve svých 

povídkách vřazuje do tradice jejich reflexe. Kdyby studentka přečetla a strávila Kohákovu knihu, 

která byla ostatně psána jako vysokoškolská skripta, těžko by mohla psát o „vágních pojmech 

dobro a zlo, které navíc nestojí v potřebném protikladu“ (s. 21). Jak ukazuje citát z „Umění 

básnického III“, Andresenová spíš než se středověkem souzní s renesancí a její představou krásy 

jako veličiny související s dobrem – tak zní přímo titul Kohákovy desáté přednášky. 

Něco podobného platí i o kapitole z knihy Jacquese Le Goffa, která pojednává o exemplu 

využitém v rámci středověkého kázání přelomu 12. a 13. století. Pokud už chtěla Sofie 

Roubínková protáhnout možné inspirační zdroje až ke středověku, měla kapitolu z Le Goffa 

přečíst a vlastními slovy shrnout. Místo toho oddíl 5.2. bez porozumění převypravuje a bez 

označení přebírá Le Goffova tvrzení, která ve výsledné podobě nedávají smysl (např. „Exemplum 

je spojováno s kázáním, které vzniklo na přelomu 12. a 13. století, a které bylo určováno nové 

společnosti, která prošla velkou proměnou západní evropské civilizace a to mezi 11. a 13. 

stoletím. Tato společnost je ovlivněna několika aspekty, a to hlavně fenoménem města, změnou 

systémů společnosti ze systému stavu za systém trojího lidu,“ s. 22). 

To, co bylo řečeno o metodických východiscích, platí o využívání odborné literatury vůbec. 

Portugalské zdroje jsou citovány bez překladu a do textu práce jsou vloženy zcela nahodile, 

takže vzniká otázka, jestli jim autorka práce vůbec porozuměla – např. na s. 22 Sofie Roubínková 

cituje z knihy Clary Rochové tak, že první dvě věty citace se bez vysvětlení týkají konkrétní 

analýzy povídky „Retrato de Mónica“, která ani není obsažena v Příkladných povídkách. Ve druhé 

části citace Rochová říká, že „příkladnost“ Příkladných povídek je třeba chápat především ve 



vztahu k Cervantesovým Příkladným novelám, na což Andresenová poukazuje i mottem celé 

sbírky povídek. Cervantesem se však bakalářská práce vůbec nezabývá – a ani by to nebylo 

nutné, kdyby se hlouběji zabývala polaritou dobra a zla. 

Úvodem svého rozboru se Sofie Roubínková s odkazem na diplomovou práci Leony 

Šlajchertové zabývá „přítomností božského“ v každodenních věcech, posléze rozšiřuje tuto 

reflexi i na ďábelské. Nikde se ale nespecifikuje, jaký je vztah dobrého a božského na jedné 

straně a zlého a ďábelského na straně druhé. Souvisí rajská motivika, kterou Sofie Roubínková 

ve stopách Silvie Špánkové nalézá v povídce, nutně se štěstím a smyslem, anebo je povídka 

reflexí životní cesty jako bezcílného pohybu vpřed k propasti?  

Analýza povídky „Muž“ naráží na podobné problémy. Titulní postava má očividné kristovské 

rysy, tím se ale právě rozchází s tím, co středověk považoval za exemplum – Le Goff na s. 91 píše, 

že Kristus už hrdinou středověkých exempel nebyl. Stejně tak Kohák ve své přednášce o 

středověku nepíše o údělu světců, kteří „vždy neměli mít jen zbroj či trpký konec, ale někdy 

stačilo, pokud byli morálním příkladem“ (s. 38) – jde mu o to, že světec žije ve dvou rovinách 

současně: v rovině hmotného světa s jeho nároky a v rovině božského, která ho z tohoto světa 

odvádí. Kdyby analýza dokázala pracovat s těmito vnitřními rozpory, které jsou podle mého 

názoru jádrem otázek dobra a zla v díle Andresenové, mohla by vést k přesvědčivějším závěrům 

(Srov. Špánková, s. 130). 

Práce má své nesporné kvality – obsahuje minimum pravopisných chyb, je přehledně 

strukturována a po formální stránce odpovídá normě. Věcně ale podle mého názoru uspokojivá 

není – jak je vidět i ze závěru, který v podstatě přebírá úvod. Proto ji s čistým svědomím nemohu 

doporučit k obhajobě. 
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