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Barbora Fousková se ve své bakalářské práci zabývá tématem pro starší španělskou literaturu 
velmi podstatným, totiž tématem cti, a analyzuje zpracování tohoto tématu v divadelních 
hrách Lopeho de Vegy a Pedra Calderóna. Hned na úvod bych ráda ocenila, že autorka velmi 
dobře zvládla práci se sekundární literaturou a že ve své práci využívá studie českých 
i španělských literárních vědců. 

Práce je rozdělená do dvou částí: v první se autorka zaměřuje na původ tématu cti 
ve španělské literatuře, zasazuje ho do historického a společenského kontextu, v části druhé 
pak následuje samotný rozbor vybraných divadelních her. 

První část práce autorka otevírá shrnutím různých teorií o vzniku tématu cti a zdařilou úvahou 
o vztahu díla k realitě, k níž využívá Mukařovského Studie z estetiky. Následuje zajímavý 
přehled historických a společenských změn na Pyrenejském poloostrově v 15. až 17. století, 
ve kterých autorka hledá vysvětlení vzniku tématu cti v literatuře. Své úvahy ilustruje 
ukázkami z vybraných divadelních her, někdy zde postrádám jasné značení původu ukázek 
v textu (např. strana 12). Za nejzdařilejší považuji závěr této kapitoly (strany 15 a 16), 
v němž se autorka táže, zda je divadelní obraz vesnické cti odrazem historické skutečnosti, 
nebo spíše uměleckou konstrukcí, a za pomoci studie América Castra dochází k závěru, 
že obraz vesnické cti v divadelních hrách sice z historické reality vyrůstá, ale zároveň ji 
přesahuje. Možná by bylo zajímavé v této pasáži, která se vlastně vrací k otázce vtahu 
literárního díla k realitě (strana 8), znovu využít studie Jana Mukařovského a porovnat jeho 
postoj s názory a závěry América Castra.  

 Jako úvod druhé části práce Barbora Fousková podává stručný vývoj divadelních zvyklostí 
od středověku až po dobu Lopeho de Vegy, zde hlavně oceňuji citace z Lopeho El arte nuevo 
de hacer comedias s vlastním překladem (např. strana 12). Jako autorka analyzuje Lopeho hru 
Fuente ovejuna, která je bezpochyby nejznámější autorovou hrou a jednou z nejznámějších 
španělsky psaných divadelních her vůbec. Autorka konfrontuje názory Lea Spitzera 
a Williama R. Bluea a dochází k vlastním závěrům: jako klíčovou vidí postavu Laurencie 
a její únos a ohrožení její cti jako konečný impuls k povstání (strana 21). Dokazuje tak, 
že téma cti je v Lopeho hře ústřední. Druhou podkapitolu autorka věnuje rozboru Lopeho 
i Calderónova zpracování Zalamejského rychtáře, zdařile obě hry porovnává a nastiňuje 
posun ve zpracování tématu cti. Na závěr této podkapitoly autorka cituje Francisca Ruize 
Ramóna a jeho rozlišení na dramata otevřené a uzavřené cti. Škoda, že autorka toto pojetí 
podrobněji nevykládá a neseznamuje nás se svým názorem na něj (strana 25). Možná by tak 
mohla učinit při obhajobě. Posledním analyzovaným dílem je Calderónův Lékař své cti, 
to autorka vidí již jako plně barokní hru. Velmi podnětné a zajímavé se mi zdá srovnání této 



Calderónovy hry se Shakespearovým Othellem (strana 26). V poslední podkapitole této druhé 
části práce nazvané Vývoj a změny v divadelním pojetí cti autorka shrnuje závěry, k nimž 
došla, dává je i do historických souvislostí. Za nejzdařilejší zde považuji intepretačně 
zajímavou pasáž o krevní mstě (strany 32 a 33).  

V závěru autorka stručně rekapituluje své počáteční otázky a konečné závěry. Domnívám se, 
že se jí skutečně podařilo si na své otázky odpovědět a nastínit vývoj tématu cti 
ve španělském Zlatém věku. 

Práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnotit ji jako výbornou. 

 

V Praze dne 8. 6. 2012  

Jaroslava Marešová 

oponentka 


