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 Ve své bakalářské práci se Lenka Valentová zabývá třemi francouzskými básníky, 

kteří bývají někdy označováni za „prokleté“. Jak je uvedeno v abstraktu, je první část 

věnována „dlouholeté tradici česko-francouzských literárních vztahů“. Tento oddíl ovšem 

není těžiskem práce, jež nemá primárně povahu literárně historickou, nýbrž spíše literárně 

teoretickou. 

  

Téma je obtížné, náročné, dalo by se říci exkluzivní. Její přínos spočívá podle mého 

soudu především  v oddílech věnovaných versologii, básnické syntaxi a sémantice. V tomto 

uvedeném oboru prokazuje autorka přesvědčivým, dokonce brilantním způsobem 

obeznámenost danou problematikou. Podařilo se jí vstoupit s nebývalou přesvědčivostí a 

lehkostí do „básnického světa“ všech tří francouzských básníků i jejich českého překladatele. 

Její práce se vyznačuje kvalitním zacházením s příslušným výrazivem i schopností pronikat 

do formální analýzy i do intuitivního vnímání textů a jejich jazykové a estetické interpretace.  

  

Teoretický výklad je místy poněkud odtažitý ve vztahu k následujícím analytickým 

kapitolám, místy není zcela nezbytný, avšak v následujících oddílech autorka prokázala 

dostatečně schopnost své úvodní pasáže rozvést a aplikovat formou kultivované, minuciózní 

analýzy. Dospívá tak ke kritickému, ba dokonce velmi kritickému úsudku, jejž vztahuje na 

Holanovy překlady (s.79). 

  

Text je zpracován po typografické stránce s mimořádnou pečlivostí, stylisticky na 

vysoké úrovni. Některé pojmy jsou poněkud neobvyklé („nedostačivost“, s. 79). Místy se 

vyskytnou drobné lexikální či gramatické nedostatky (Joconda s.69, Pana Luna: několikrát s. 

64 aj., je te vas dire s.72, changriner m. chagriner s.72). Výklad rozbitého džbánu je odkazem 

k francouzské rokokové malbě, je to jakási lehce erotická alegorie.  

 

Tyto chyby na kráse jsou zanedbatelné. 

 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem, ke schopnosti kritického myšlení, 

k prohloubené znalosti tématu a k dalším přednostem je nesporné, že Lenka Valentová 

vysoce překračuje úroveň požadavků kladených na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

bez váhání k obhajobě a navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm výborně. 
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