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Tématem bakalářské práce Petry Šatopletové je motivický rozbor tělesnosti a sexuality 

v experimentálním románu španělského spisovatele Camila Josého Cely Vísperas, festividad y 

octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, který je uváděn pod zkráceným názvem San 

Camilo, 1936. Má-li být cílem bakalářské práce prokázat, že studentka je s to zvolené téma na 

základě vybrané základní sekundární literatury poučeně, srozumitelně, stylisticky a jazykově 

adekvátním způsobem pojednat, jinak řečeno že má prokázat přiměřené schopnosti 

heuristické, interpretační a formulační, pak se Petře Šatopletové tohoto cíle podařilo 

dosáhnout jen stěží. 

Z hlediska struktury je práce dobře rozvržena. Autorka chtěla nejprve podat základní a pro 

analyzovaný román relevantní informace o Camilu Josém Celovi, poté charakterizovat s ním 

spjatý literární styl či proud tremendismus, zasadit do historického rámce děj románu, jímž je 

počátek španělské občanské války, a do historického a literárně historického rámce rok 1969, 

v němž byl román publikován, z naratologického hlediska určit základní stavební prvky díla, 

jako jsou titul, vypravěč, děj, prostor, čas, postavy, jazyk, a konečně v takto nastíněném 

kontextu popsat a interpretovat stěžejní motivy tělesnosti a sexuality. 

Práce však má tři zásadní nedostatky. Zaprvé autorka neumí pracovat se sekundární 

literaturou, a to jak po formální, tak obsahové stránce. Když pomineme odsazením a kurzivou 

vyznačené citáty ze Celova románu, autorka v celé práci signalizuje cizí výrok uvozovkami 

jenom v pěti případech. Navíc pouze u dvou z nich (s. 11 a 43) uvede v poznámce pod čarou 

správný bibliografický údaj. Citát na s. 13 je uvozen větou: „Za otce tremendismu je 

považován právě Camilo José Cela, ten však toto označení odmítá se [sic] slovy:“, ale 

v poznámce pod čarou je bez dalšího komentáře uveden jako zdroj José Ortega. Řeč citovaná 

na s. 19, kterou nad hrobem zavražděného Sotela Calva pronesl vůdce Španělské obnovy 

Antonio Goicoechea, autorka připsala generálu Molovi. U citátu na s. 20 není uveden žádný 

zdroj. Celý zbývající text je tak pásmem nejrůznějších tvrzení, u nichž nelze určit, co je 

citace, co parafráze a co autorčina vlastní myšlenka. Ani zbývajících pětadvacet poznámek 

pod čarou, v nichž je zdroj uveden, identifikaci neulehčí, protože není jasné, zda se vztahují 

jen k jednotlivému slovu, nebo sousloví, celé větě či více větám. Nemluvě o tom, že ve všech 

případech (výjimkou je s. 26) je bibliografický zápis psán bez uvozovacího „Srov.“ nebo 

„Cf.“, jako by šlo o doslovnou citaci. Navíc v seznamu použité literatury je uvedeno dvacet 

dva titulů, avšak v poznámkách pod čarou je z nich zmíněno pouze patnáct. S touto 

skutečností možná souvisí nepřesné znění prohlášení na začátku práce, v němž stojí: 

„Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím 

citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů“, místo: „Prohlašuji, že jsem 

bakalářskou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny použité prameny a 

literaturu […]“ (srov. metodické pokyny k doporučené formální úpravě závěrečné 

kvalifikační práce na webových stránkách FF UK).  

S prvním nedostatkem práce souvisí druhý, jímž je nevěrohodnost, chaotičnost, nesprávnost 

anebo banálnost autorčiných závěrů. Její tvrzení typu „Jedná se o jeden z prvních 

experimentálních románů ve španělské literatuře a je považován za Celův nejkontroverznější 

počin“ (s. 10) nebo „Valle-Inclán ani Pío Baroja se nesnažili čtenáře a diváky šokovat, jejich 

cílem bylo pomocí literární tvorby upozornit na problémy tehdejší španělské společnosti“ (s. 

14) a desítky a desítky dalších nejsou, když nepočítám neurčité „víme, že“ (s. 13) nebo 

„jedni“ si myslí toto, „jiní“ zase ono (s. 23), ničím a nikým podepřena. Nebo je její výklad 



zmatenou a nesrozumitelnou koláží nejrůznějších informací (např. vztah francouzského a 

španělského naturalismu k tremendismu, s. 12-13; líčení počátku občanské války nebo 50. a 

60. let ve Španělsku, s. 17-22; nástin španělské literární scény v 60. letech 20. století, s. 22-23 

apod.). Někdy se uvedené informace dublují (s. 8, 10, 12), někdy jsou nepravdivé – Franco se 

podle autorky držel první rok občanské války v ústraní mimo poloostrov (s. 19), někdy 

úsměvné („Povstání na počátku války nebyl jen konflikt mezi dvěma ozbrojenými stranami, 

ale dotklo se poměrně široké skupiny obyvatelstva, nejen běžných občanů, ale i umělců a 

intelektuálů“, s. 18). Mnohé autorčiny výroky jsou banální („Zachycení smrti patří 

k tremendismu stejně neoddělitelně jako k samotnému životu, smrt je samozřejmá součást 

života, a tak k ní přistupuje i autor, popisuje ji jako jakýkoliv jiný motiv“, s. 34, nebo „znovu 

opakujeme, že erotika a sexualita tvoří součást lidských dějin a ve společenském vývoji hrají 

nezanedbatelnou roli“, s. 41). 

Konečně třetím a posledním nedostatkem autorčiny práce je její styl a jazyk. Text vedle 

syntaktických neobratností (nesprávně uvozené vedlejší věty vztažné, viz hned abstrakt, 

nevhodně použité spojky a předložky, s. 10, 14 atd.), formálních a věcných nedbalostí (tituly 

neoznačuje kurzivou, plný titul románu často cituje nepřesně), nevhodně použitých slov 

(„stylistika“ místo „stylu“, s. 14, „pudy nejnižšího charakteru“ místo „nejnižších pudů“, s. 16, 

„čas je chronologický“ místo „sled událostí je chronologický“, s. 29 apod.) především 

charakterizuje publicistický, pro akademickou práci nevhodný styl (nesčetněkrát použité 

„samozřejmě“, „opravdu“, „zkrátka“; klišé typu „pohnuté lidské osudy“, Cela se „snaží ve 

svém díle hledat kořeny člověka“, s. 13, „sluncem zalité španělské pláže“, „začalo se blýskat 

na lepší časy“,  s. 21, mladí autoři „naskočili tak do již rozjetého vlaku soudobé literární 

tvorby“, „hřebíček do rakve dekády tremendismu“, s. 22, Matiítas „přišel ke zbrani doslova 

jako slepý k houslím“, s. 39 atd. atp.). 

Z důvodu výše uvedených nedostatků se domnívám, že by bakalářskou práci Petry 

Šatopletové bylo záhodno revidovat a přepracovat, nicméně ji k obhajobě doporučuji a 

navrhuji známku dobře. 
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