
Oponentský posudek bakalářské práce Veroniky Dvořákové 

Larra a Generace 98 v kontextu krize Španělska 

 

Španělský romantismus bývá považován za slabý odlesk romantické literatury jiných 

evropských zemí a vyzdvihuje-li se nějaké jméno, pak to bývá s ohledem na další vývoj 

především Gustavo Adolfo Bécquer. Veronika Dvořáková se ale rozhodla věnovat pozornost 

jménu jinému: Marianu José de Larrovi. A zasadit ho navíc do zajímavého kontextu: propojit 

jeho novinářské dílo a myšlení s tématem krize Španělska u generace 98. Neopomíjí ani další 

styčné body: ironii, satiru či romantické prvky (u Larry předpokládané, u Generace 98 možná 

překvapivé).  

Jak je patrné, jde o téma velmi obsáhlé; z toho dle mého vyplývají i určité potíže, které 

studentka ne vždy zdárně překonala. 

Dobrat se toho, co byla generace 98 a hlavně kdo do ní patřil, je problém, který vlastně 

dosud literární věda jednoznačně nevyřešila (a zřejmě to ani není možné). A jaký byl její 

vztah k modernismu? Zmiňuje-li autorka, že Generace 98 bývá za modernismus zaměňována 

(s. 6 a 16), co z toho vyplývá? Rozhodně nelze modernismus omezovat na onen 

lartpourlartismus a právě v případě španělské literatury je to ještě složitější: Valle-Inclán byl 

jasným modernistou, současně je i v práci řazen do Generace 98.  

S problematikou modernismu a generace 98 souvisí pojetí konce století celkově; na s. 48 

Veronika Dvořáková zmiňuje, že Azorín „je ovlivněn myšlenkou fin de siècle“; jakou myšlenku 

má na mysli? 

Veronika Dvořáková se rozhodla zvolit pro analýzu omezený počet autorů a děl, což je dobré 

rozhodnutí. Unamuno, Azorín a Baroja jsou navíc předními osobnostmi španělského přelomu 

století. Ptám se však, proč je Larrovo dílo novinářské srovnáváno s romány? Nebylo by 

příhodnější zkoumat esejistickou a novinářskou tvorbu Generace 98, aby tak vyplynuly 

paralely a rozdíly, které mezi pohledy romantismu a konce století na krizi Španělska existují?  

Přesto se ukazuje, že i četba románů Generace 98 prizmatem Larrovy romantické kritiky 

španělských nešvarů je podnětné. Autorka dokáže vystihnout zajímavé momenty a doložit je 

přečtenými prameny i sekundární literaturou. Škoda, že chybí překlady sekundární literatury, 

např. na s. 20, 26, 27 – bakalářská práce má prokázat i schopnost studenta překládat 

odborný text (viz pokyny ke kvalifikačním pracím). Kolísavá je stylistická a jazyková stránka 

práce (místo dekadence říkáme česky úpadek, termín dekadence evokuje spíše umělecký 

směr, s. 10; regeneración  není reforma, ale spíš obroda/obnova, s. 11; básník nebyl proklatý, 

ale prokletý, s. 39; podivně zní formulace žánr „vychovaný Pérezem Galdósem…“, s. 49, či 

„změny byly podle lidu pomalé a (…) velmi razantní“, s. 13. 



U některých tvrzení mi chybělo vysvětlení či zasazení do kontextu; proto je možné se k nim 

vrátit v diskusi. Je realita v naturalismu opravdu zobrazována z vědeckého, nezaujatého 

hlediska (s. 15); není zobrazování stinných, krutých a bezútěšných oblastí lidského života 

zákonitě selektivní a stejně subjektivní jako romantická idealizace? 

V. Dvořáková zmiňuje Larrovu „dandyovskou lásku k vdané ženě“ (s. 22). Jaká je dandyovská 

láska a nebyla Larrova láska spíše ryze romantická? Dandyové se obvykle stylizovali do pozice 

aristokratů ducha, kteří dávali na odiv nudu a lhostejnost, a ženy považovali za okrasné 

předměty. (Jeden z hrdinů Jiřího Karáska ze Lvovic, českého představitele estetiky fin de 

siècle, říká: „Dandy nemá milovati lidi, ani jimi opovrhovat. Má jen býti přesvědčen, že jsou 

na světě lidé zajímaví a zbyteční, a těmi zbytečnými lidmi že jsou všichni ostatní.“) 

Závěrem musím konstatovat, že studentka si zvolila téma originální a nesnadné. Je vidět, že 

musela důkladně prostudovat řadu textů a samostatně mezi nimi najít souvislosti. To se jí 

nepochybně podařilo. Bohužel zmíněné nedostatky a jakási nesoustředěnost na jedno téma 

a rozbíhavost do mnoha stran čtení jejího textu negativně ovlivňují. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Praha, 30. 8. 2014       Mgr. Dora Poláková PhD. 

 


