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První kapitola prokazuje porozumění pro teoretické pojetí: kriticky se vyrovnává 

s odbornými studiemi a jasně formuluje vztah mezi filmem a literaturou i dalšími druhy 

umění. Důsledný a posléze dobře aplikovaný je důraz na záběr kamery jako základ filmového 

umění (bylo by možné již zde, na s. 6, ke slovu "montáž" doplnit filmový "střih", který 

autorka později zmíní při rozboru románu a zdůrazní v závěru práce). Zásadní je přitom 

pozornost věnovaná různým možnostem obou umění (literární slovo / filmový obraz a zvuk, 

odlišné možnosti času, kompozice, vypravěče, postav), z níž vyplyne i pole jejich vzájemného 

ovlivňování. Autorka si tak vytvořila úhel pohledu, který překonává běžné tematické 

srovnávání Puigových filmů se sentimentálními příběhy hollywoodských filmů. 

Celý výklad nadále usiluje o logický postup, jak v zřetelném rozčlenění, tak 

v průběžném vyjasňování nově uvedených pojmů a žánrů (např. impresionismus, "román na 

pokračování"; zde na okraj podotýkám, že je možno v češtině užít i termín "román-fejeton", 

viz Hodrová qj.). K profesionální úrovni komentářů přispívá způsob, jakým Lucie Laštovková 

konfrontuje různé, často zásadně rozdílné názory literární kritiky k jednotlivých aspektům 

Puigova díla v průběhu celého výkladu. Právě schopnost vyrovnat se s odbornými názory 

spojená s vlastním samostatným přístupem patří k hlavním kvalitám práce. 

Charakteristika kompozice a vypravěče Puigova románu Nejhezčí tango, nejprve čistě 

literární, bez srovnání s filmem (kapitola 2.1), je funkční: dává váhu literárnímu dílu a 

zároveň implicitně připravuje pohled na tytéž aspekty z hlediska analogie s filmovým uměním 

(kapitola 2.2). 

V této stěžejní kapitole nazvané "Filmový jazyk románu Nejhezčí tango" je 

přesvědčivě doložena analogie typu vypravěče a filmové kamery. Není přitom mechanická, 

autorka kromě srovnatelných postupů zdůrazňuje i literární svébytnost románu, která by se jen 

obtížně převáděla do filmových záběrů (resumování dějů, simultánnost času, myšlenky postav 

apod.). Cit pro uměleckou specifičnost se projevuje také v jemném rozlišení shod a rozdílů 



románového a filmového dialogu. Rozbor významně obohacuje schopnost pronikat i do 

detailních aspektů vyprávění a odstiňovat jejich případný vztah k filmu. Dobře zažité 

teoretické východisko je základem dalšího cenného rysu: výklad se neomezuje na stavbu 

literárního či filmového díla, ale věnuje pozornost také významu vnímatele, odlišnosti čtenáře 

a diváka. Originální je postřeh o vztahu vypravěčské techniky k filmu nejen hranému, ale 

dokumentárnímu. 

Lucie Laštovková postihuje Puigovu osobitou poetiku blízkou filmu ve zkoumaném 

románu jako tvůrčí literární styl. Distancuje se tak od obou krajních poloh literární kritiky, 

která vliv filmu u Puiga přeceňuje, anebo naopak popírá. Platí to i o kapitole věnované 

paralelám s filmem v tematické oblasti, kde je okouzlení zářivým světem klasických filmů i 

využití zjednodušených postava dějů Puigem pojato v určitém dvojlomu. Pronikavé jsou 

autorčiny postřehy o tom, že melodramatické motivy a postupy nejsou vlastní pouze filmu, a 

zejména pak v závěru formulace o autorově vztahu ke kýči (tento aspekt by bylo možné ještě 

prohloubit v průběhu tematického rozboru, případně zmínit souvislosti s podobným postojem 

dalších hispanoamerických spisovatelů téže doby). 

Výběr prostudované odborné literatury je kvalitní a relativně bohatý, jak k teorii, tak i 

k Puigovu dílu. K profesionální úrovni práce patří kultivované formulace, přesné vyjadřování 

a myšlení, bezchybná spisovná čeština. Porozuměním a citem pro češtinu se vyznačují 

překlady citátů ze sekundární literatury (ojediněle je řešení sporné, i když má jisté oprávnění: 

novela dramática - divadelní povídka). 

Lucie Laštovková předložila talentovanou komparativní studii, se znalostí 

problematiky a se smyslem pro žánrová specifika. Napsala ji svěže, se zaujetím pro 

objevování a promýšlení nového, mezioborového přístupu k literatuře. Studie zcela splňuje 

nároky kladené na diplomovou práci; doporučuji ji k obhajobě. 
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