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V bakalářské práci Alžběty Strachotové oceňuji na prvním  místě osobní zaujetí, s nímž si 

studentka samostatně vybrala téma, a schopnost prolnout svým zájmem celý text, ať již 

explicitně, nebo nepřímo.  Práce se podle mého názoru zdařila díky spojení literární 

senzibility s racionální úvahou.  

Text má jasné, logické uspořádání a výklad postupuje promyšleně; výborná je 

schopnost položit si otázku (jaký je básnický pohled cizinky na naše město), analyticky ji 

rozvést do dílčích aspektů a vrátit se k ní v závěru celkovým shrnutím. Odbornou úroveň 

formulací zvyšuje prostudování teoretických studií o prostoru a o místě, jak z hlediska 

literárního (D. Hodrová, G. Bachelard), tak obecnější práce o místu, krajině a geniu loci (V. 

Cílek, Ch. Norgerg-Schulz). Už ve výběru odborné literatury se projevuje celkový přístup: 

vnímavost pro význam místa v literatuře a v životní zkušenosti. 

Rozbor autobiografického textu Clary Janésové Oféliin hlas a její básnické sbírky 

Kampa se neomezuje na její bezprostřední vztah k Praze a k Vladimíru Holanovi, ale 

postihuje obecnější vidění lidské existence (například hlubší význam motivu nahoty). Alžběta 

Strachotová postihuje literární podstatu děl: jejich jazyk, obraznost, sémantické napětí či 

„dvojakost“. Vnímá poezii ve vztahu k citové zkušenosti, všímá si v tomto smyslu její 

„upřímnosti“, konfesionální povahy. Vztah literatury a životní zkušenosti je jistě zásadní 

otázkou, nikdy nedořešenou; a texty Clary Janésové jsou jako sebevyjádření či sebereflexe 

výslovně stylizovány. Přesto by bylo možné zmínit i prisma literární tradice, kterou lze tušit 

v pozadí klasických motivů (například u leitmotivu růže). 

V ústředním tématu zkoumaných děl: město–Praha–Kampa jsou podle mého názoru 

zvláště pozoruhodné pasáže o vztahu města a přírody (motivy ptáků, řeky, rostlin, stmívání), 

z nichž vyvstává originální vidění španělské básnířky. Interpretace také jemně vystihuje 

zvláštní spojování nesourodých aspektů světla a tělesnosti i význam dalších stěžejních 

motivů. 

Práce je psána svěžím stylem; o citu autorky pro jazyk svědčí i překlady básní ze 

sbírky Kampa uvedené v příloze. K celkové kultivované úrovni přispívá také pečlivá redakce 

textu, včetně zapojení odborné literatury a bibliografických odkazů 

Práce Alžběty Strachotové splňuje nároky na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena jako výborná. 

 

 

         Anna Housková 

5. 6. 2014 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


