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Vendula Melíšková, DiS et DiS., předložila odborně vyzrálou komparativní studii, značně 
rozsáhlou (125 s.). Již její název naznačuje jeden ze základních předpokladů badatelské práce: 
schopnost formulovat určitý problém, z něhož pak vychází soustředěné pojetí celé studie. 
Možný vliv německého básníka na španělského spisovatele zkoumá skutečně jako otázku, a to 
ve dvou rovinách: jednak zjišťováním možností přímého ovlivnění Bécquerovy tvorby 
Heinrichem Heinem, které není evidentní,  jednak zamyšlením nad nepřímou spřízněností 
obou autorů v rámci literární epochy pozdního romantismu. Pro tuto druhou polohu bylo 
oprávněné uvést historický a literárněhistorický kontext, v Německu a ve Španělsku odlišný, a 
zároveň sdílející   evropskou kulturu 19. století,  hlavně evropský proud romantismu. 
Kontextová kapitola o historické situaci se vydala možná až příliš doširoka, ale tím spíše je 
cenné, že ji autorka rozumně zvládla a že kromě konkrétních historických okolností naznačila 
i evropskou duchovní situaci v 19. století (pozitivismus, Darwin). K výrazné charakteristice 
romantismu ve Španělsku mám jen na okraj poznámku k letmé zmínce o kostumbrismu (s. 
20), který myslím není paralelním směrem, spíše součástí romantismu.  
 Promyšlený přístup k tématu a k rozvržení práce se opírá o mimořádně důkladné 
studium  odborné literatury, v němž je patrná dlouhodobější příprava a samostatnost. Právě ve 
způsobu přístupu k odborným studiím spatřuji jednu ze silných stránek této práce, která 
přesahuje běžnou diplomovou úroveň:  autorka v množství prostudovaných prací neomylně 
zdůraznila několik hlubokých a inspirativních pojednání, o něž se v příslušných kapitolách 
hodně opírá, ale zároveň je nechává projít vlastním porozuměním a nadhledem, někdy 
polemicky. Nápaditá je např. polemika s argumentem de la Peñi, že Bécquer není romantický 
spisovatel (s. 29), přesvědčivě působí autorčiny výhrady k Del Vecchiovu vymezení 
romantické ironie (s. 38). 
 Vynikající je kapitola o romantické ironii. Diplomantka k ní nejen využila zajímavou 
knihu Pierra Schoentjese, ale porozuměla tomuto literárnímu jevu ve filosofické souvislosti, 
se znalostí původních zdrojů u Schlegela i Fichteho (vzdělání v germanistice, autorčině 
druhém studijním oboru, se ukazuje jako výhodné pro zkoumání evropského romantismu 
obecně, nejen vybraných spisovatelů). Navození distance, záměrné přepínání úhlu pohledu, 
„pozorování pozorování“ v romantické ironii shrnuje autorka v pronikavých formulacích: 
„Tímto se postupně proměnil reflexivní přístup v romantické poesii v přístup 
transcendentální: autor dokázal sám sebe oddělit nejen od tématu, které popisoval, ale přímo 
od samotného světa/ samotné přírody, a to nejen kvůli tomu, aby dokázal stvořit nový svět, 
ale aby jej zároveň mohl vědomě pozorovat a tím se od něj ještě více osvobodil“ (s. 33). 
Porozumění je patrné i v tom, jak o této otázce jindy mluví zcela jednoduše, ve svěžím 
příměru k dítěti, které se na houpačce začne koukat hlavou dolů.   
 Teoretická partie o romantické ironii, jednom ze specifických rysů evropské kultury,  
nezůstává jen „úvodem“, ale je spojena s konkrétními díly obou autorů. Talent pro 
komparatistické vidění literatury se projevuje jak v konkrétních pasážích o jejich vztahu, tak 



v celkovém vidění literatury přesahující národní prostory (viz např. „odbočku“ na s. 74). Po 
pasážích shrnujících dosavadní výzkumy, jež mapovaly možnosti přímého vlivu Heinovy 
poezie na Bécquera, se diplomová práce soustřeďuje na typologickou komparaci. Srovnání 
tvorby Bécquera a Heineho, postupující od rozborů formy básní k tematické analýze, se 
podrobně noří do textů a spojuje přitom hojné versologické a tematologické detailní postřehy 
s teoretickým pozadím. Dospívá k přesvědčivému závěru o spíše formální příbuznosti obou 
autorů. Bécquer v této práci vystupuje jako prozaik a zejména básník zcela originální, nejen 
pro španělskou, ale i evropskou literaturu, hluboce zakořeněný v romantismu a zároveň 
předjímající symbolismus. (Bylo by v této souvislosti někdy zajímavé se zastavit u jeho 
vztahu k lapidárním veršům coplas andaluzas, kde možná nejde tolik o romantický zájem o 
lidovou slovesnost jako spíše o podnět v hledání „holé“ poezie.) Dvě drobné připomínky: 
ve versologické pasáži mohly být kromě Balbína využity i Běličovy práce (En busca del verso 
español i jeho strukturální rozbor Bécquerovy básně); důraz na rozdíl mezi Heinovým 
užíváním rýmů a Bécquerovým preferováním asonance by nemusel být tak jednoznačný, 
asonance je ve španělské poezii díky hlavnímu přízvuku na předposlední slabice ve verši 
vnímána plně, jako v jiných jazycích rýmy.  
 Diplomová práce se vyznačuje kultivovanými odbornými formulacemi, se zažitou 
terminologií. Ojediněle se vyskytne nepřesnost v termínu, např. rytmus (na s. 81 nejde o 
rytmus, nýbrž o schéma rýmů), nebo přívlastek „poetický“ místo básnický nebo lyrický (s. 66, 
80). Text je pečlivě zredigovaný, i když občas neunikly drobné jazykové nedostatky: kromě 
nepříliš frekventovaných chyb v interpunkci jde o záměnu jejž/jež (s. 33, 59), jež/jenž (s. 
118), svůj/jeho (např. s. 59), třech/tří (s. 20, 61); a dále o interference španělštiny: 
inovátor/novátor, kastilský/španělský, kastilština/španělština, titulární profesor/docent, 
prolog/předmluva; vliv španělštiny se projevuje i ve sporadickém užití pouze křestního jména 
spisovatele nebo literárního kritika. Zbytečné je časté odkazování na předchozí výklad  
(„zmíněné“, „jak výše uvedeno“). V diplomové práci lze připustit nepřekládání citátů z 
odborné literatury, byť je to z hlediska potenciálních čtenářů trochu škoda. 
 Práce Venduly Melíškové splňuje a přesahuje nároky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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