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 Autorka bakalářské práce sepsané pod vedením doc.Václava Jamka se zaměřuje na 

téma zdánlivě evidentní, přesto však v Molièrových komediích nepříliš běžně analyzované: 

téma lásky. 

 

 Metoda analýzy je celkem obvyklá: Tereza Řádková postupuje od historického 

kontextu ke kontextu literárnímu, dále k Molièrovu životopisu a nakonec k analýze 

vycházející ze sedmi vybraných Molièrových dramat.  

 

 V úvodu Řádková uvádí, že toto téma „nepatří mezi Molièrovy hlavní náměty“, avšak 

že nicméně se v jeho díle objevuje „poměrně často“. Tohoto protikladu se přidržuje ve svých 

závěrech. Jde o to, zda toto východisko je dostatečně „nosné“, tj. zda je východiskem 

k formulaci problému či k položení metodologické otázky.  

 

Vztah historického úvodu k analýze Molièrových dramat není formulován kauzálně, to 

jest v příčinném vztahu k následujícím analýzám.  

 

 Pokud jde o sekundární literaturu, doporučoval bych prameny zaměřené na danou 

problematiku (kromě Vladimíra Mikeše), nikoli obecně pojaté Brockettovy Dějiny divadla. 

Některé informace jsou redundantní (u Racina je uvedeno, že byl „francouzským 

dramatikem“ (s.11). 

 

 Pokud jde o formální stránku, vykazuje práce určité nedostatky, zejména nepříliš 

obratné vyjadřování (s.21: „jeho velkou obavou jsou vzdělané, kultivované, a tudíž 

samostatné ženy“ etc.). Sporné je použití slovenského překladu v citacích z Dona Juana (s.29, 

30). Místy se vyskytují stereotypní či chybné větné konstrukce (přenechat vládu na někom, 

s.8), velmi rozšířený je historický prézens, vyskytuje se opakování slov (oslepen/zaslepen 

v jednom odstavci třikrát, s.25), autorka operuje s oblíbeným výrazivem typu nastiňovat, 

prezentovat (s.7 třikrát).  

 

Závěr by bylo třeba rozvést („jak již bylo řečeno, témata Molièrových komedií jsou i 

dnes stále aktuální, a proto i mnohé autorovy citáty jsou dodnes pravdivé a je tedy dobré se 

nad nimi na chvíli pozastavit a zamyslet“, s.44). 

 

 Doporučuji bakalářskou práci Terezy Řádkové k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi 

dobře. 

 

V Praze 4.9.2014 

 

Doc. Aleš Pohorský 
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