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Práce Jany Vlkové má dobře stanovené téma, jasně vymezený materiál (texty flamenka ze 

dvou Machadových sborníků) a soustředěnou koncepci. Pojí se v ní svěží zaujetí tímto typem 

poezie s odbornou reflexí. Cenná je schopnost formulovat určitý problém a promýšlet 

zkoumané texty z tohoto hlediska: svědčí o badatelské dispozici. Jana Vlková zkoumá, zda v 

daných textech dominuje soustředění na vnitřní svět lyrického subjektu a jak je spjaté 

s úsporností vyjádření. Takto pojaté východisko dává práci koncepční jednotu: interpretace 

různých motivů, vztahu vnitřního a vnějšího světa, silné emocionality a způsobu vyjádření 

nachází  ve výrazové a tematické sevřenosti společné těžiště či „sémantické gesto“. 

 Práce je z tohoto hlediska promyšleně rozvržena, od rozboru lapidárního stylu 

flamenkových krátkých textů, hutně vyjadřujících hloubku emoce, přes zamyšlení nad 

různými typy vztahu vnitřního a vnějšího světa v těchto textech, po zkoumaní dojmu 

autobiografické zkušenosti, opět typologicky promýšlející jeho různé polohy. 

 Jana Vlková plně chápe literárnost textů. Má smysl pro literární druhy a žánry, 

konkrétně pro podstatu lyriky, u níž odstiňuje bezčasovost čisté lyriky od minulého času 

příběhových motivů (případně by bylo možné užít např. i termínů pro typy lyriky jako intimní 

lyrika či milostná). Spolu s pochopením pro teoretické kategorie má autorka vnímavost pro 

jednotlivý text, pro náznakovost či mnohoznačnost slovního vyjádření i pro univerzální 

význam v konkrétním příběhu nebo zážitku. V řadě interpretačních postřehů ukazuje, jak má 

sama fragmentárnost estetický význam, jaký je „účinek nevyřčeného“. Janě Vlkové se tak 

podařilo postihnout poetiku tohoto specifického druhu španělské tradiční poezie. Jistě by bylo 

možné více uvažovat o kontextových vztazích a komparacích, ale pro soustředěnou práci 

daného rozsahu jsou plně postačující stručné a podstatné zmínky o  rozdílu flamenkových 

písní od folklórní poezie nebo o jejich vztahu k romantické poezii. 

 Práce je psaná vyzrálým odborným jazykem, s jasným myšlením a jasnými 

formulacemi. Ojedinělé jsou drobné  nepřesnosti jako „formování“ „diminutiv“ (s. 15, jde o 

tvoření deminutiv) , „v lingvistických aspektech“ (s.17, spíše v jazykových) či chyby jako 

jej/je (s. 16), mě/mně (s. 41), jenž/jež (s. 9, 34, 47); místy kolísá flamenca (s. 7, 8)/ flamenka, 

flamenkový. Španělská slova v českém textu mohla být psána kurzívou. Překlady 



(podstročníky) citovaných coplas prokazují porozumění textům v andaluském dialektu s 

výrazy v caló. Odborná literatura je citována adekvátně (v Bibliografii chybí Jiménezova 

práce z pozn. 7). Poznámky pod čarou by nemusely opakovat celé názvy frekventovaných 

citovaných děl. 

 Tuto bakalářskou práci jsem četla s potěšením z autorčina porozumění pro literaturu a 

speciálně pro tento typ lapidární poezie, se schopností typově utřídit bohatství dílčích aspektů 

i s řadou postřehů, jež mohou mít obecnější platnost: pro úsporný typ lyriky, pro literární 

povahu její autentičnosti, pro otázku dialogičnosti v lyrice, pro městský folklór a/nebo 

literární panteistické vidění. K tomu drobný podnět k diskusi: autorka právem označuje za 

zjednodušující názor kritiky o městském prostředí flamenkových písní jako „zpěvu bez 

krajiny“ (s. 26), ovšem bylo by možné ještě promýšlet  jeho určitý nesoulad s motivy 

vesmírné příslušnosti člověka, s panteistickým viděním (s. 32–33). 

 Jana Vlková předložila původní  literárněvědnou studii, přesahující úroveň bakalářské 

práce. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena jako výborná. 

 

          Anna Housková 

30. srpna 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


