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 Autorka se ve své diplomové práci v rozsahu 91 stran zabývá tematikou světla a duše 
u Baudelaira a Březiny, zejména v Květech zla a ve Svítání na západě. Jakkoli by se mohlo 
zdát, že vzhledem k časovému odstupu geneze obou děl a k rozdílnosti kulturního kontextu a 
literární tradice ve Francii a v Čechách se autorka pokouší o srovnání nesrovnatelného, 
dovozuje Jana Podhorská průkazně v úvodu (s.8) i v textu intenzitu vlivů a explicitní 
souvislosti, jež potvrzují hloubku vzájemné vazby. 
 
 Tato práce sepsaná velmi kultivovaně stylem i analýzou nejprve stanovuje metodu, 
vycházející ze srovnání jazykových metafor, jakož i pojítko, jež spočívá v symbolistickém 
rámci. Odůvodňuje volbu vydání, jež pokládá za referenční, konstatuje silný vliv Baudelairův 
na Březinu (s.12). Pracuje přitom důsledně s veškerou dostupnou sekundární literaturou. 
Zvláště v odkaze na Vojvodíka a na Meda je obsaženo zdůvodnění volby obou básníků a 
nalezení společného jmenovatele jejich tvorby. 
 
 Je nesporné, že chronologie je posunutá a že Baudelairův vliv působí v jiném kontextu 
a souběžně s jinými vlivy, avšak nikoli proto s menší intenzitou. Autorka zevrubně 
zdůvodňuje oprávněnost srovnání. 
 

Dále vymezuje, v jakém smyslu pojímá obě metafory, jež se nalézají v názvu práce, 
metaforu duše a světla. Je třeba zdůraznit, že jde u obou autorů o témata nezastupitelná. 
Přitom je třeba odmítnout případnou výtku, že tato zdánlivě abstraktní a jakoby neuchopitelná 
témata mohou označovat cokoli, zvláště když autorka zdůrazňuje (s.21), že „určující je 
v tomto ohledu významový kontext dané básně“. Zajisté, tyto pojmy mohou působit poněkud 
abstraktně, jako působí abstraktně celá Baudelairova a Březinova básnická tvorba, neboť jde o 
pojmy z vyšších sfér, ale jejich interpretace je přesvědčivá (s.21), zvláště tam, kde se objevují 
paralelismy mezi oběma autory. 

 
Autorka operuje s referenčními tabulkami, jež dokládají frekvenci výskytu 

sémantických polí, vztahujících se k uvedeným pojmům a dokazují, jak se uvedená abstrakta 
vztahují ke konkrétním textům. Tyto tabulky nejsou samoúčelné, neboť jsou následně 
interpretovány a tyto interpretace jsou podepřeny dokonalou obeznámeností sekundární 
literaturou. 

 
Zejména metafora světla je zásadní: Jana Podhorská dovozuje, že „tématika a 

symbolika světla mají v Březinově poezii dominantní postavení“. 
 
Autorka se dále zabývá formální charakteristikou, a to zvláště na příkladu 

Baudelairovy poetiky. Tento rozbor se nutně nevztahuje k metafoře duše a světla.  
 

 Jana Podhorská konstatuje, jak ani není jinak možné, některé podstatné rozdílnosti 
mezi oběma básníky. Březina je především mystikem (s.41), jak doloženo citací z jeho 
korespondence: „jsem mystický poet, který věří, že poslední cíl věcí je světlo“, s.45). Autorka 
si klade otázku, zda jej lze považovat za katolického autora (cituje například Fr. Tichého: 



„toto náboženství není křesťanské“), zatímco u Baudelaira „prvotní duchovní inspirace má 
katolické základy“, avšak francouzský autor není mystik. Za druhé Baudelaire „je přesný“, 
základem jeho poetiky je klasicismus (s.42, 43). V těchto pasážích text graduje, analýza se 
prohlubuje a tříbí. 
 
 Doplňuji několik připomínek formálního a částečně koncepčního rázu. 
 
 Domnívám se, že tabulky by bylo třeba interpretovat zevrubněji, jakkoli bezesporu 
nejsou samoúčelné, jak řečeno výše. 
 Doporučuji upravit některé citace podle dnešního úzu (např. 34/23). 
 S.25 Fisher m. Fischer (dvakrát), všude jinde správně. 
 Co je to „realistické vnímání“ (s.25)? Patrně opak „imaginativního přetváření 
skutečnosti? 
 S.29 Srovnání s Vrchlickým zajímavé, nikoli však nutné. 
 S.49 Autorka probírá u Březiny báseň po básni, soustavně, podrobně. Tento postup u 
Baudelaira není zdá se důsledně aplikován. 
 S.61 Watteau a Delacroix: tato jména se dají skloňovat (v textu nedůslednost) 
 S.63 „na prknech lidské duše“: formulace neobratná, až úsměvná 
  
 Závěrem: jde o práci mimořádně kultivovanou, koncepčně i formulačně zvládnutou, 
promyšlenou. Autorka se zaměřuje k textové analýze, a to je dosti vzácné. Kulturními, 
civilizačními a literárněhistorickými souvislostmi se příliš nezabývá s ohledem na to, že tyto 
informace jsou dostatečně známy. 
 
 Doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm výborně. 
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