
Posudek bakalářské práce Kristýny Baštové 

Ticho a mlčení v básních Františka Halase a Vladimíra Holana 

 

Ve své bakalářské práci si Kristýna Baštová vytýčila nelehký úkol: proniknout to takových 

témat, jako je problém ticha a mlčení, reflektovaný navíc v poezii Františka Halase a 

Vladimíra Holana 20. a 30. let. Přiznávám hned zkraje svého dobrozdání, že jsem při prvním 

setkání mezi mnou a autorkou, při němž zazněl rámcově vymezený tematický okruh budoucí 

práce, pociťoval určitou dávku skepse. Ta nebyla dána nedůvěrou v autorčinu schopnost 

citlivě číst poezii, ale prostou úvahou nad šíří a náročností odborného, jazykově, filozoficky a 

kulturně založeného pozadí této problematiky a jejího vztažení ke konkrétnímu materiálu 

poezie. Myšlenka, že adekvátní reflexe tohoto širokého problému by se měla odehrát v rámci 

bakalářské práce, u níž jde většinově spíše o průkaznost zvládnutí určitého okruhu sekundární 

literatury a její aplikaci na dané téma, to vše shrnuto do udýchaného souboru třiceti 

normostran, mě nenaplňovala zprvu optimismem.  

Nicméně – kdo se pohybuje pod hranicí svých možností, sice nepadá, ale také 

nevyhrává, řeklo by se s nadsázkou. Další společné diskuse tedy napomohly k vytvoření 

určité báze odborných studií, o něž by se mohla autorka při svých úvahách bezpečně opřít, 

které by nebyly jistými metodologickými vodítky v pravém slova smyslu, jako spíše určitým 

kultivujícím prostorem následných úvah nad konkrétními verši. Shodli jsme se na třech dílech, 

která se ukázala jako vhodná, a to nejenom proto, že jejich původci jsou čeští autoři, ale že 

každé svým způsobem představuje ojedinělou syntézu domácích i zahraničních poznatků a 

hledisek z oblasti literární, jazykové a kulturně-filozofické. Těmito díly jsou kniha Slova a 

ticho Sylvie Richterové, jež jako první u nás tuto problematiku odvážně rozkryla, dále 

monografie Mlčení a řeč v komunikaci, jazyce a kultuře Ireny Vaňkové a v neposlední řadě 

kniha Josefa Vojvodíka Povrch, skrytost, ambivalence. Již v prvních náčrtech, jimiž Krystýna 



Baštová reflektovala tyto publikace a jež mi pravidelně posílala k náhledu, se ukázalo, že 

autorka dokáže osobitě a inspirativně čerpat z těchto podnětů, jež nejenom 

„zkonceptovala“ v tradičním slova smyslu, nýbrž obratem využila jako fundament pro 

pokračování své práce. Ta se pak naplno rozvinula při interpretacích Halasovy a Holanovy 

poezie, které nevybočují z vymezené tematické a motivické oblasti, přičemž ji ale vždy 

inspirativně překročí vzhledem k hledisku celistvosti poezie toho kterého básníka, což je 

moment, jehož si cením na práci Krystýny Baštové možná nejvíce – tedy vědomí, že uvažuji-

li o poezii, pokaždé operuji s dílčím problém, ale vždy a zásadně na pozadí vědomí celistvosti 

básnického vyjádření, komplexního horizontu díla, na nějž míří každá byť sebemenší jednotka 

složité umělecké stavby. Zdálo by se, že toto zjištění je nabíledni, nicméně je také zřejmé, že 

jde o postup, který se nelze naučit, ale který musí být interpretovi určitým způsobem dán.  

 Kristýna Baštová ve své bakalářské práce tedy prokázala nespornou dávku odvahy, ale 

také talentu, citlivosti a odborné způsobilosti uchopit náročný problém a jeho východiska 

rozvinout v úzkém dotyku s náročnou poezií. Řada rezultátů jejích poučených, neboť na 

znalosti  řady dalších interpretačních postupů založených sond, přináší nesporné původní 

podněty do diskuse o Halasově a Holanově díle. Práce podle mého názoru převyšuje 

standardní nároky kladené na bakalářskou práci a rád ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Září 2012                                                                                        Doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.  

 


