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 Bakalářská práce se zabývá tím, jak se ve škole učí poezie. 

 První část je tradičně teoretická, kde se autorka věnuje pojmům jako recepce, 

interpretace, též konkretizace (zajímavý pojem, bohužel ne dost rozpracovaný), a to jednak v 

obecných textech o literatuře a četbě, jednak ve školních metodách, jejich příručkách a ve 

školních osnovách (v Rámcovém programu). Teoretická část není úplně špatná, přesto bych 

uvítal, aby se jím zde už začalo (nebo se k němu až došlo): uvedením klíčového problému 

nebo několika, kolem nichž se problém točí. Takto nemám pocit, že se dojde k nějakému 

řádu, k nějakému společnému jmenovateli. 

 Empirická část se skládá z popisu výuky poezie ve dvou gymnáziích a jedné vysoké 

škole, celkem u čtyř pedagogů. Popisy jsou velmi zajímavé, protože každý z kantorů 

postupoval jinak. Mohly být podrobnější nebo v úplnosti dané do příloh. Autorce se zde 

poměrně zdařile daří porovnávat kroky učitelů s pojmy z první, teoretické části. Velmi 

přitažlivá sama o sobě je výuka pedagoga z VŠ, který je současně básníkem a překladatelem a 

který učí osoby, jež by se básníky chtěli stát. Autorka dobře pojmenovává jeho kroky, ale 

mohla z nich vytáhnout víc: znamená to, že poezie se dá plně pochopit, až když se přemýšlí o 

jejím přeložení, tj. jejím převedení do jiného jazykového materiálu? (Téměř si to myslím.) 

Není to právě pozornost věnovaná jazykovému materiálu, která je tedy rozhodující? Atd. 

 Nad rámec hodnocení si dovolím vyjádřit své pojetí. Domnívám se, že v celé diskusi 

odborníků kolem poezie "straší" jako duch nevyjasněná otázka po podstatě poezie. Ta musí 

být nějak subliminální a nesrozumitelná, přičemž uspávající a narkotizující jako sen. Např. 

rým uspává a pod záštitou spánku se dostávají do mysli "perverzní" obsahy, samy maskované 

technikou, prémií předběžné slasti jako u agresivního, asociálního vtipu ve Freudově pojetí. 

Prvnímu odporu k rozboru, tahu v metatext (že by bral potěšení) se dá lehce argumentovat 

proti, jak to činí autorka, před ní už Kulka v textu nebo já během konzultací: tímto výcvikem 

se pak dají dobré básně chutnat dál subliminálně, "smyslově", téměř nevědomě, ale jak s 

větším vkusem (přesněji), tak i gustem. Nicméně se otázka vrací ještě na hlubších úrovních. 

Třeba v Zimkově poznámce, aby překladatel na jedné straně originál pochopil, ale neučinil 

úplně zřetelným podle svého pochopení, moc ho neprokreslil, ale opětně zašifroval (jestli 

dobře rozumím, na s. 62: "Musí vybírat /z několika čtení/ a dodržet rovnováhu, neprozrazovat 

víc, než má."). Ale hlavně, kromě Zimka, žádný z pedagogů vlastně žádný rozbor nedělá, 

nanejvýš jen dost okrajový. Proč? Připadají jim exponované básně naprosto srozumitelné? U 

některých jsou trochu a občas schopni najít přibližnou výchozí situaci pro námět (milostná 

výčitka, sociální báseň): ale i v tom se často pletou, např. smyslové, požitkářské rouhání S. K. 

Neumanna používá slovo "paláce" opačně než násilně revoluční Bezruč. Působí na ně tyto 

básně přece jen nějak, v subliminální rovině, správně? Myslí si, že je to cosi jako operní árie 

nebo pop-music, kde také slova někdy utíkají, a podstatná je hudba? Je zde "odpor" k poezii, 

až strach před ní? To by bylo zajímavé zjistit. 

 

 Navrhuji hodnocení "velmi dobře" až "výborně". 
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