
                               Posudek bakalářské práce 
                                      Jitka Štollová 
Anatomy of Villainy: The concept of an Antagonist in Tragedies and Histories 
of William Shakespeare 
 
     Práce Jitky Štollové se zabývá anatomií dvou nejznámějších a 
nejvýznamnějších Shakespearových padouchů Richardem III. a Jagem a hned 
úvodem tohoto posudku lze říci, že jde o práci vynikající.  
   Její hlavní klad spatřuji v pečlivě uvážené metodě. Práce začíná polemikou 
s kritikou Franka Raymonda Leavise, který ve známém eseji The Diabolic 
Intellect and the Noble Hero označil za zdroj zla v Shakespearově tragédii 
Othella nikoli Jaga. Tato interpretace byla útokem na tradiční výklad 
Shakespearovy hry představovaný dnes již klasickou studií A. C. Bradleyho, 
obsaženou v jeho knize Shakesperean Tragedy. Jitka Štollová velmi přesvědčivě 
dokládá jednostrannost Leavisova soudu, zároveň však vyzvihuje i význam 
Leavisovy polemiky spočívající v tom, že zkomplikoval tradiční interpretaci této 
Shakespearovy tragédie a poukázal na ty stránky Ohtella, které byly tradiční 
kritikou odsunuty do pozadí. Cena komentářů Jitky Štollové spočívá v její 
argumentační schopnosti a v neustálém a přesném odkazování na text hry. Nejde 
zkrátka jenom o to, že má na význam hry Othello a její hlavní postavu jiný 
názor, ale především o způsob, jakým jej prezentuje. Jediná drobná poznámka 
na okraj tohoto problému: názor, že zdrojem zla a původcem tragédie v této 
Shakespearově hře je Othello sýámm, nevyslovil jen Leavis či Eliot, ale již 
Thomas Rhymer v druhé polovině sedmnáctého století. To nijak neumenšuje 
kritický soud Jitky Štollové, právě naopak. Je velkým potěšením číst 
bakalářskou práci, která se kritickým myšlením vyrovná světově proslulým a 
často citovaným autoritám a v mnohém ohledu je i předčí. 
  Brilantní a přínosná je i celá třetí kapitola práce o „bytí“ (being) as „zdání“ 
(seeming). I zde projevuje Jitka Štollová nezávislé kritické myšlení a znovu 
potvrzuje svou schopnost přesné práce s textem. Zcela vynikající je její 
komentář o slovu „čestný“ (honest), které je klíčovým slovem celé hry. I o 
tomto slově psali před Jitkou Štollovou věhlasné kapacity angloamerické kritiky 
(napříkald William Empson), Jitka Štollová však i tento zajímavý problém 
pojednává po svém  a často s vynikajícími postřehy. Jedním z nich je její 
komentář o jistém stereotypním účinu tohoto slova. Její závěr je, že příliš časté 
opakovaní slova „čestný“ v Shakespeareově hře propůjčuje promluvám, v nichž 
je obsaženo (nejvíc v řeči samého Othella) poněkud mechanický ráz. To je 
skvělý a neotřelý postřeh, který podněcuje další  domýšlení složitých významů 
této Shakespearovy velké a pozoruhodné hry. 
    Jitka Štolllová v průběhu celé práce velmi jemně a odstíněně komentuje jazyk 
této Shakespearovy tragédie. Často přitom vychází ze zcela současné teoreticé 
literatury. Příkladem může být její komentář (vycházející z pojetí francouzského 
sociologa Pierra Bourdieua, který proces komunuikace vnímá jeho ekonomickou 



transakci. Lynne Magnussonová, která ve svém známém eseji o Othellovi 
z Bourdieua vychází, pokládá Jagův jazyk za „řeč zprostředkování“ (mediation 
voice, intermediate voice) a po vzoru francouzského sociologa pracuje 
s takovýmí termíny jako jsou  „lingvistický kapitál“ a „lingvistický kredit „ 
(lingusitic capital, linguistic credit). Součástí této Jagovy řečové strategie je i 
mlčení a Jitka Štollová po svém rozvíjí podněty Bourdieua a Magnussonové a 
brilantně analýzuje „minimalistickou“ řeč pokušení (III. 3.), kterou lze pokládat 
za řečovou páteř celé hry. 
   Práce Jitky Štollové vrcholí srovnáním Jaga a Richarda III.  a i v této 
srovnávací sudii si vede skvěle. Její studie je cenným příspěvkem k interpretaci 
shakespearovké tragédie, ke genezi a fenomenologii Shakesperových postav 
padouchů a  v nejvyšší rovině zhobecnění též k fungování zla 
v Shakespearových tragédiích.  
   Práce je psána skvělou a přesnou angličtinou a její formální vytříbenost je 
nejen formální ozdobou, ale součástí kritického myšlení Jitky Štollové. 
    Mám pouze dvě drobné kritické připomínky: 1) V textu práce i v seznamu 
literatury jsou uvedeny chybné iniciály Coleridge, a 2) podtitul práce je zbytečně 
mnohomluvný. Tím, že z práce (zcela správně) vypadla kapitola o 
Richmondovi, je koncept antagonisty nadbytečný, neboť je zkoumán pouze 
v tragédii Othello. Richard III. je víc tragédie  než historická hra a hsitorické hry 
nejsou ve středu zájmu práce. 
   Práci doporučuji k veřejné obhajobě a zcela jednoznačně ji hodnotím jako 
výbornou. 
 
Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc 
 
V Praze 31. 8. 2011 
 
 
 
              
 
 
 
 
 


