
Posudek bakalářské práce Michaely Horynové Petr Borkovec: básník formy  

 

Ve své bakalářské práci se Michaela Horynová zaměřila na analýzu a interpretaci básnického 

díla Petra Borkovce tak, jak se rozvíjelo zejména v kontextu 90. let 20. století. Jakkoli se 

může zdát, že jde o téma relativně úzké, opak je pravdou, neboť interpretovat Borkovcovu 

poezie znamená spolu s nezbytným vykladačským talentem disponovat poměrně širokou 

škálou poetologické, ale zejména literárněhistorické výbavy, jež umožňuje pojmenovat 

konkrétní jevy analyzované poetiky nikoli ve vytrženém, ale naopak v plnohodnotném 

historickém kontextu. Právě tuto dispozici autorka práce precizně využila a zde je položen 

základ kvalitního vyznění celé předkládané práce. 

 Chronologicky komponovaný výklad je zaměřen ke zkoumání toho, jakým způsobem 

básník čerpá nejen z domácí básnické tradice (zde jde zejména o vliv české meziválečné 

křesťansky založené poezie, ale také o experimentální linii 60. let, zejména o dílo 

Wernischovo, ale mohli bychom v této souvislosti uvažovat o vztahu k slovnímu experimentu 

Hiršalovu), zejména však zahraniční poezie. Autorka výstižně upozorňuje zejména na vliv 

německého expresionismu, zvláště se pak soustředí na způsob využití postupů typických pro 

ruský akméismus. A právě zde spočívá rozhodující přínos práce Michaely Horynové pro 

odbornou debatu. Jakkoli se mnozí interpreti poezie Petra Borkovce tohoto vlivu všimli, a 

samotná Borkovcova překladatelská aktivita a ostatně i mnohé jeho komentáře k vlastní 

tvorbě tento vliv připomínají, nesetkal jsem se dosud s výkladem, který by stopy tohoto 

ruského vlivu zkoumal do takovýchto detailů. Různé, komparativním způsobem zjišťované 

vazby a postupy poukazují na dosud méně zřetelné souvislosti Borkovcovy poezie a odkazují 

na nové interpretační horizonty, širší diskusi dosud vzdálené. 

Mezi další nesporné přínosy práce patří zralá a odborně fundovaná práce 

s dosavadními relevantními literárněkritickými texty, čili umění vstoupit do dobového 

literárněkritického mnohohlasí a poukázat na klíčové postřehy, vymezující pozoruhodné 

stavební prvky Borkovcovy lyriky. Podnětná je rovně práce s teoretickými texty (Bachelard, 

Steiger, Uspeskij). 

 V neposlední řadě je třeba upozornit na momenty, které práce z řady důvodů 

neobsáhla, ovšem které mohou její odbornou výpověď znásobit. Jde o intenzivnější 

zohlednění dobového generačního kontextu, který autorka na řadě míst zcela správně 



připomíná, ovšem nepokouší se o hlubší komparaci soudobých poetik autorů Borkovcovi 

blízkých. Právě z tohoto srovnání by mohl v budoucnu vzniknout podstatný doplněk autorčiny 

interpretační argumentace. Jde rovněž o preciznější redakční přečtení některých pasáží práce 

– například v úvodní kapitole Mladá básnické generace 90. let není podle mého názoru 

zřejmé, zdali mezi „mladé“ autory hlásící se k odkazu Holanovy lyriky autorka řadí vedle 

Roberta Fajkuse či Věry Rosí také Violu  Fišerovu (správně ovšem Fischerovou) či zda-li lze 

do těchto souvislostí řadit starší generaci surrealistů jako jsou František Dryje či Alena 

Nádvorníková aj. Jde však skutečně pouze o takříkajíc „vyredigovatelná“ nedorozumění, 

která nezastírají podstatný přínos bakalářské práce, jež převyšuje standardní nároky kladené 

na takovýto typ prací.  

Práci Michaely Horynové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji jako práci 

výbornou. 
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