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Proměny Seifertovy poeZIe od prvotiny až k poezii 80.let výmluvně odrážejí poh: [-l 

doby, vývoj umění včetně I iteratury i zrání autora samého. Rozsah bakaláf'ské prácť 

neumožňuje podat ucelený obraz básníkova uměleckého vývoje. Proto si Tatiana Mihalio\a 

za téma své bakalářské práce zvolila básnické dílo Jaroslava Seiferta z~bdobí poetismu. 

Spolu s Vítězslavem Nezvalem jť Sťit'crt hlavním představitelem tohoto podnětného proudu 

českého avantgardního umění. 

Při hodnocení pl'edlo:7:ťné bakaLti'ské práce je podle mého soudu třeba ocenit několik 

skutečností. Ze zajíma\é, ale \elmi l)bsjhlé a náročné problematiky dokázala diplomantka 

vybrat podstatné inťormacc pm \~ stiirwu a pf'ehlednou charakteristiku daného tématu. 

Připomíná významné impuby i kličl)\ e llsphnusti pro vznik světové a české avantgard:. 

Tatiana Mihaliova prokazuje \dmi dphwlI Inalost pf'íslušné problematiky, dobře se orientuje 

v odborné literatul'e. I\a solidní tlJ,"-lrne urovl1l pojednává neJen o otázkách 

literárněhistorick~ch, ak i \'ersologick~ ch ;1 j;t/: kp\ ~ ch .. 

Práce se skládá ze čtyf' kapit\11. \ 1'[\ 11Idl lh nu kapitolách se Tatiana Mihaliova snaží 

ukázat spojitost české avantgard: se ,,\ (-!ll\ \'U. ['I\ldrphněji se věnuje poetismu, jeho podstatě a 

významu nejen pro rozvoj české pP'I.'1ié. ;jk i pn) Ji\adlo a výtvarné umění. Stručně se 

zmil1uje o vyústění poetismu \ sUITcal i,mtb. 1: til ,h (- ú\odni bpitoly připravily diplomantce 

púdu pro analýzu Seiťertcl\: 11poil' I \.r.J~.hl ['I(><ti"lllU \ kapitole tf'etí. Za přínosnou považuji 

autorčinu práci s básnick~111 tC'\k'll1- I-.'P ,nahu ph,tupt)\ at k textu nejen ze stránky tematické 

její cit pro obrazné i aktuali/P\ ,In(' ":- j;.tJrt'fl! ~\ j IwJnncení dokládá autorka vhodně 

vybranými ukázkami I ppC/i<: ,I f\JI!lllť1! J Sčiti:na i citacemi z odborné literatury. 

V závěrečné kapitok shrnllj<: \:-/fUfil i"""",-"1tI"-lt'liU r'l') nh~krni ~CSkPll literaturu i pro Seifertovu 

tvorbu. Stručně nastirlujc \: \(11 '''.C'dfO''iL'''~.' ht'l'h:. ,>cl prtlk(,lrsk~ poezie. přes poetistické 



období k reflexivní lyrice, od volného verše poetistické sbírky Na vlnách TSF k pravidelné 

strofické stavbě dalších sbírek až k vyprávěcímu tónu volného verše sbírek posledního 

t\úrčího období. Připomíná typické motivy Seifertovy poezie i konstanty jeho básnického 

proje\u. které mu získaly nejen čtenáře doma, ale i ocenění v zahraničí. 

PÍ"edkládaná bakalářská práce je napsána čtivě a pI·ehleelně. Bylo by možné poukázat 

na elílčí jazykové neelostatky (nejčastější chyby se vyskytují \ interpunkci. v morfologii a 

syntaxi jsou nečetné a často jde jistě o překlepy - filologií (s. 22). jako jedná z ukázek - s. 

35). ale pozitiva práce jednoznačně převažují. Poutavým doplií.kem práce jsoLl ukázh 

obrazových básní i zajímavé přílohy. 

Bakalářská práce Tatiany Mihaliové splf'luje všechny nároky na ni kladené. Doporučuji 

práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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