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Bakalářská práce Nely Kalvodové se svým tématem nachází na pomezí literární a kulturní 

historie. Má za cíl popsat způsoby, kterými se ve třech divadelních hrách a jednom románu 

Zlatého věku zobrazuje postava ďábla, a různé podoby jeho reprezentace vyložit v širším 

ikonografickém kontextu a navrhnout jejich typologii. Takto stanovené téma a cíl jsou zcela 

legitimní a není již třeba je neurčitě vysvětlovat a obhajovat jejich zdánlivou aktuálností a 

všeobecnou platností: „Toto téma (ďábel-hřích) se pravděpodobně [?] určitým způsobem 

[jakým?] dotýká nás všech [opravdu se v 21. století hřích a ďábel dotýká nás všech?], proto je 

pro čtenáře takovým lákadlem [?!] a proto jsem se také rozhodla se jím blíže zabývat.“ 

Obdobně nemístnou aktualizací a generalizací autorka také celou práci končí: „Možná právě 

proto, že každý z nás měl někdy k hříchu velice blízko, je to tedy téma, které se nějakým 

způsobem dotýká nás všech“ (s. 47). 

Autorka rozvrhla práci v zásadě na tři části. První z nich (s. 9-15) má přiblížit „kulturně-

historický kontext doby“ (s. 7). Pokud úvodní teoretická část nemá sloužit pouze k tomu, aby 

rozsah práce byl v souladu s požadovaným minimem stran, pak by měla mít funkční vztah 

k hlavní, analytické a interpretační části. Silně zjednodušující a výběrový nástin historie 

Španělska 15.–17. století a literatury Zlatého věku (s. 9–13) v prvních dvou podkapitolách je 

ale vzhledem k potenciálním čtenářům a zvolenému tématu zbytečný. Ve třetí podkapitole 

místo dostatečné a srozumitelné charakteristiky žánrů, do nichž spadají tři analyzované hry a 

jeden román, se opět podává zmatečný a hrubě výběrový přehled španělského divadla celého 

Zlatého věku (zmiňuje se Lope de Vega a jeho programový traktát, Celestina, prostředí, 

v nichž se představení konala, povšechný přehled divadelních žánrů). Ve čtvrté podkapitole o 

inkvizici se na analyzovaná díla již odkazuje, neboť obsahují motivy lascivnosti a vášně, kvůli 

kterým mohla být inkviziční cenzurou zakázána. Proč se tak nestalo, autorka vysvětluje tím, 

že jednak mravoučné zacílení těchto děl přesahuje pouhé zobrazení zmíněných vášní, jednak 

se inkvizice spíše soustředila na kontrolu náboženských spisů. Autorka nicméně uzavírá 

podkapitolu konstatováním, že se o míře autocenzury, která se dá v dobovém kontextu u 

autorů předpokládat, dá pouze spekulovat (totéž opakuje také na s. 46). 

Ve druhé, nejdelší části (s. 16-40) autorka představuje a vykládá jednotlivá díla. Nejprve podá 

několik informací o autorově životě, nastíní stručný obsah díla a provede jeho rozbor 

zaměřený na úlohu a zobrazení postavy ďábla v něm. Nerozumím ale, proč autorka u biografií 

neudává rok narození a úmrtí. Následkem toho třeba informace, že Calderón de la Barca byl 

roku 1637 jmenován rytířem řádu sv. Jakuba (s. 16) nebo že Mira de Amescua byl vysvěcen 

na kněze roku 1601, postrádají výpovědní hodnotu (pokud tedy právě tyto informace nějakou 

důležitou výpovědní hodnotu ve vztahu k analyzovaným dílům mají mít). Některé informace 

jsou nejasné nebo zavádějící. Autorka například píše, že Calderón hru El mágico prodigioso 

(mimochodem nevysvětluje, proč pracuje s Královým překladem Divotvorný kouzelník z roku 

1891 a nikoliv s modernějším Zázračným mágem Miloslava Uličného z roku 1995) „vytváří 

na objednávku radnice a je představena roku 1637 jakou součást slavností Těla a Krve Páně“ 

(s. 16), jenže neuvádí, že šlo o radnici v Yepesu, a zmíněné slavnosti jsou v češtině známy 

jako Boží tělo (jistě by také stálo za úvahu, proč právě tato hra měla být hrána o slavnostech 

eucharistie). Také mi není jasné, proč rozbor El mágico prodigioso předchází rozboru El 

esclavo del demonio (1612), když se dá předpokládat, že hra Miry de Amescua Calderónovu 

hru ovlivnila. V zásadě ale tato část je ústrojná a plní svůj účel. 



Nejdůležitější a nejpřínosnější je třetí část práce zahrnující šestou a sedmou kapitolu (s. 41– 

47). Autorka zde na základě šesti studií – zde je nutno vyzdvihnout odborné vedení, kterého 

se autorce dostalo ze strany doc. Sáncheze – více méně zdařile interpretuje různé reprezentace 

ďábla ve vybraných dílech a stanovuje jejich typologii: starozákonní pojetí ďábla jako 

pokušitele a nástroj Boží a proti němu novozákonní pojetí ďábla jako Božího nepřítele; ďábel 

jako kníže (Dominus, nikoliv „princ“, jak překládá autorka /s. 42/) a jako šašek (Dummteufel); 

ďábel jako vážná nebo směšná postava a konečně faustovský motiv smlouvy, v níž člověk 

upíše ďáblu duši. Syntézou autorčiných interpretací je tabulka na s. 45, v níž má být podána 

přehledná typologie různých podob ďábla v analyzovaných dílech. Její kvalitu by nicméně 

zvedlo, kdyby ji autorka promyšleněji strukturovala (např. by vytvořila podkategorie vzhled a 

vnější rysy, charakterové vlastnosti, motivy, úkony, funkce) a kdyby charakteristiky jazykově 

lépe formulovala (srov. např. „špatnost“, „moc v porovnání“). 

Množství anakolutů, nevhodných jazykových konstrukcí a výrazů, nemístně používaných 

zkratek (srov. název Lopeho traktátu Nové umění skládat div. hry; seznam zkratek uvedených 

na začátku práce je rovněž zbytečný) a překlepů, občasné používání různých druhů písma a 

neúplné bibliografické citace (závěrečný seznam literatury by byl přehlednější, kdyby byl 

rozdělen na literaturu primární a sekundární) svědčí o tom, že autorka finální redakci dosti 

zanedbala. 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji známku dobře. 
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