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Posudek vedoucího. 
 

 Předložená práce probírá některé, velmi podstatné, aspekty čtení poezie a učení tohoto 

čtení pomocí interpretace či umění, jak poezii vykládat, aby se jí rozumělo. 

 Jde např. o otázky: dá se vůbec najít smysl básně? (s pod-otázkou, jak vůbec vznikla); 

jestliže i ano, není výkladem emoce rozbita či ztracena; jak by pak nácvik výkladu mohl 

přispět k většímu užít si básně při běžném čtení? 

 Analyzována je zde interpretace podle modelu Zdeňka Kožmína, strukturalistická 

interpretace Jakobsona a Lévi-Strausse a postup jednoho učitele na gymnáziu. 

 Ty jsou doprovázeny autorčinou vlastní interpretací některých básní, zejména pak u 

Máchova sonetu o hřbitovní růži, který je ještě porovnán s překladem Jamese Naughtona do 

angličtiny. Ve svém přístupu studentka ukazuje velkou citlivost pro vyhmátnutí smyslu. 

 Textem prochází linie psychoanalytického učení Freudova, z něhož autorka vyjímá 

zejména koncept předeterminovanosti, nad-interpretace a hlavně pak pojem předběžné slasti 

(Vorlust), fungující jak v uměleckých dílech, tak v milostném aktu. Objevují se přitom 

nesmírně zajímavé náběhy k tomu vysvětlit i neochotu některých teoretiků k tomu, pustit se 

do výkladu („nepostižitelné“ by podle autorky bylo tzv. konečnou slastí). 

 

 Text je napsán se zvláštní střídmostí, velice nenápadně a přitom současně inspirovaně 

a inspirujícně, takže má čtenář na konci oprávněný pocit, že se při zdánlivé panoromatičnosti, 

dané přecházením od jednoho modelu ke druhému a od jedné interpretované básni ke druhé, 

mluví koncentricky přece jen o téže „věci“. 

 Přesto jsem toho názoru, že by bylo bývalo lepší snažit se nalézt a uspořádat do textu 

interpretace jedné a téže básně a na ní ukázat rozdíly různých modelů či přístupů. 

 K několika dílčím bodům: Knížka J. Zábrany (Jak se dělá báseň) podle mých 

vzpomínek není jen o tom, že Poe tvrdí báseň vypočítat a ostatní říkají, že ne; jde tam o rozdíl 

mezi prvním veršem, který má být „od Boha“ a zbytkem, který ho už, za pomoci kalkulu, 

rozvádí; možná by to souviselo i s pojmem nad-interpretace, který nechápu jako autorka ve 

smyslu dalšího významu, ale takového, který je sice shrnutím všeho, ve smyslu podhoubí, 

z nějž roste „přání snu“ jako noha hřibu, jenž však jako podhoubí nemusí už částem básně nic 

přidat, jsou vlastně srozumitelné i bez něj; je to podle mě mimojazyková skutečnost před 

vznikem básně, výchozí situace. 

 Proto je mi také zatěžko souhlasit s tvrzením (s. 80), že vynikající báseň by mohla mít 

několik možných výkladů: může se výkladů objevit jistě několik, ale i v této oblasti, stejně 

jako dokonce pro výklad snů, platí běžná hermeneutická kritéria, a sice, že lepší výklad je ten, 

který pokryje víc částí, elementů. A to klidně nad básníka, který o tom, co napsal, ani nemusí 

vědomě vědět. Ale možná to autorka myslí tak, že báseň je víceznačná, „zahuštěná“: pak 

správný výklad musí zahrnout samozřejmě i toto zhuštění, tj. nakonec, metaforičnost asociací. 

 Hermeneutika, tradiční i moderní (Gadamer), by podle mě také měla představovat 

vedle Freuda další oblast, jíž by se autorka měla v budoucnosti věnovat. 

 Píši to proto, že si myslím, že autorka prokázala velký talent k vědecké práci a k velmi 

kultivovanému, intelektuálnímu psaní, které jde nad běžný průměr, a že by se měla věnovat 

podobné kariéře. 
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