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Diplomových prací věnovaných Charlesi Baudelairovi je na Filozofické 
fakultě UK překvapivě málo. Centrální registr uvádí jen dvě již dávno obhájené 
na translatologii1 a jednu novější na Katedře české literatury a literární vědy2. 
Z tohoto hlediska je studie Jany Podhorské jistě záslužným počinem, neboť 
poněkud napravuje dosavadní trestuhodné opomíjení tak významného klasika. 

Studentka se rozhodla pro komparaci Baudelairovy estetiky, přesněji 
řečeno jím používaných metafor světla a duše, s tvorbou českého 
symbolistického básníka Otokara Březiny. Přiznám se, že ani po několikerém 
přečtení celého textu jsem úplně nepochopila proč. Autoři se osobně neznali, 
nežili ve stejné době (Březina se narodil zhruba rok po Baudelairově smrti), 
nevyznávali obdobnou estetiku, nevyvíjeli se ve stejném směru, nesdíleli 
srovnatelné hodnoty ani neprožívali jakékoli analogické zkušenosti v oblasti 
náboženské, filozofické, společenské, milostné či erotické. 

Stejně jako drtivá většina českých básníků konce devatenáctého století 
Březina samozřejmě četl a obdivoval svého francouzského předchůdce, takže 
jisté prvky baudelairovské estetiky by jistě bylo možné najít v jeho první sbírce 
Tajemné dálky (1895), ještě citelně ovlivněné dekadencí. Zde by samozřejmě 
byl prostor pro komparaci. Autorka diplomové práce však explicitně odmítá 
zkoumat texty „z hlediska inspirace“ (s. 13) a z Březinovy tvorby si vybírá 
Svítání na západě (1896), které už znamená „metadekadentní“ odklon od 
Baudelaira.  

Srovnávat „dva básnické typy a jejich vývoj“ je samozřejmě možné, ale 
čtenář diplomové práce se nemůže ubránit pocitu, že vybraní autoři toho nemají 
moc společného, a to ani v životě, ani v osobním temperamentu či v tvorbě. 
Jistě, oba poměrně často psali o „světle“ a o „duši“3 (tedy přinejmenším Březina, 
Baudelaire v téměř polovině výskytů hovoří o „duchu“, což vůbec není totéž), 
nicméně každý z nich si pod těmito termíny představoval něco jiného. Techniky 
metafor i výsledná sdělení jsou také velmi odlišná a v řadě případů dokonce 
vzájemně neslučitelná. 

Pokud však přestaneme hloubat nad výběrem tématu a přijmeme apriorní 
fakt, že z nějakých důvodů „má smysl srovnávat Březinu s Baudelairem“, pak je 
práce velmi dobře dokumentovaná a metodologicky přínosná. Jana Podhorská 
načetla úctyhodný objem sekundární literatury, vypracovala frekvenční analýzy 

                                                 
1 Charles Baudelaire Květy zla: porovnání českých překladů zejména s přihlédnutím ke zvukové podobě básní 
(Vlada Ustyanovičová, 1969), Malé básně v próze : funkce prozaických prvků v básni v próze (Jana Souhradová, 
1972). 
2 Alchymie tvaru: vznik a proměny žánru básně v próze (Markéta Kořená, 2003). 
3 Konec konců který básník ne?! 



téměř dvou celých básnických sbírek a podrobně rozebrala veškeré metafory 
světla a duše v nich obsažené. 

Po formální stránce práce také nevykazuje žádné vážnější nedostatky. 
Drobné překlepy a chyby v interpunkci jsem opravila přímo do textu a ke zbytku 
mám jen několik poznámek: 

 
- Proč autorka normálně neskloňuje „Spleen a Ideál“ (jde o část sbírky, 

takže by měla být uvedena v uvozovkách, nikoli kurzívou) a nepřechyluje 
ženská jména? 

- Podle jaké normy byla sestavena bibliografie? V detailech neodpovídá ani 
české ani francouzské a navíc je poněkud nesystematická v jednotlivých 
položkách.  

- Některé poznámky pod čarou jsou neúplné (např. s. 9) a čtenáři nijak 
neulehčují orientaci. 

- Autorčin školitel napsal o Baudelairovi habilitační práci, která 
v bibliografii pro změnu vůbec nefiguruje. Ne že by podobné faux pas 
bylo důvodem k horšímu hodnocení (na rozdíl od Francie, kde se 
nepromíjí), ale přinejmenším zarazí.   

- Kde je francouzské résumé? (Jde o povinnou část diplomové práce, takže 
minimálně v elektronické podobě by měla být odevzdána.) 

 
Co se týče celkového hodnocení předložené studie, přiznám se, že je pro 

mne velkým oříškem, takže s ohledem na metodologickou pečlivost předběžně 
navrhuji „velmi dobře“, nicméně pokud mi autorka během obhajoby nějak 
přesvědčivě vysvětlí – jak píše v úvodní kapitole –, „proč Otokar Březina a 
Charles Baudelaire?“, jsem případně ochotna změnit tento verdikt na „výborně“.  
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