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Posudek bakalářské práce Hany Kopuleté „Kritika romantismu v Clarínových románech“

Hana Kopuletá se ve své bakalářské práci zaměřila na rozbor kritiky romantismu obsažené v klíčových 
prozaických dílech španělského spisovatele Leopolda Alase, „Clarína“. Aby mohla k tomuto rozboru 
přistoupit, nejprve teoreticky vymezuje romantismus, realismus a naturalismus jako klíčové literární 
směry 19. století. Poté se věnuje stručnému představení Leopolda Alase skrze jeho životopis a nakonec 
přistupuje k rozboru kritiky romantismu v dílech La regenta a Su único hijo.
Autorka své téma a svůj cíl vymezuje jasně a zřetelně, když píše, že La regenta je „jakousi syntézou tří 
významných literárních směrů, tedy romantismu, realismu a naturalismu“ (s. 26) a že cílem práce je 
„pokusit se o dešifrování pomyslné hry s prvky romantismu a realismu, za kterými se skrývá jak ostrá, 
tak i v některých případech humorná kritika romantismu“ (s. 26). Kritika romantismu se podle autorky 
projevuje hlavně nepřímo, skrze literární postavy, proto je třeba k pochopení této kritiky zkoumat právě 
literární  postavy  v  Clarínových  dílech.  Práce  je  jasně  a  přehledně  členěna,  výklad  má  zřetelně 
vymezenou strukturu a směřování.
Východisko  je  jistě  velmi  zajímavé  a  slibuje  mnoho  podnětných  interpretací,  práce  je  bohužel  v 
četných  ohledech  vágní  a  nedůsledná  a  tyto  slibné  možnosti  nevyužívá.  Vymezení  romantismu je 
nejasné, občas se objevují dosti sporná tvrzení („romantici vidí život v tom nejhorším světle“, s. 11); 
ovšem, romantismus je mimořádně složitý a nesnadno pochopitelný a uchopitelný, ale i v bakalářské 
práci je možné alespoň určité přiblížení. Je možné nahlédnout například do eseje Los hijos del limo od 
Octavia Paze,  ale kvalitní  a přístupnou sekundární  literaturue k dispozici  i  v češtině:  Berkovského 
Německá romantika, Romantismus a romantismy od Procházky a Hrbaty, Abramsovo Zrcadlo a lampa, 
Nástup romantismu Hanse Grassla, Lež romantismu a pravda románu Réné Girarda a další. Co se týče 
španělského romantismu a jeho specifik, srozumitelný a koncentrovaný výklad lze nalézt v  Dějinách 
španělské literatury Josefa Forbelského. 
Je také škoda, že autorka alespoň nenaznačí souvislost námětu  Regentky se soudobými díly v jiných 
literaturách, o Flaubertovi se letmo zmíní, o Tolstém už vůbec.
Kapitola o duchovenstvu nevysvětluje, proč by kritika kléru měla zároveň být kritikou romantismu; 
autorka píše, že tím, co Clarín kritizuje nejvíce je „hlavně touha přetvařujícího se duchovenstva po 
moci“ (s. 31). Souvislost Clarínových názorů s myšlenkami krausismu, která by mohla osvětlit kritiku 
kléru a částečně snad i kritiku romantismu, v práci rovněž zmíněna není. 
Kapitola  o  donchuanském  mýtu  je  nejzřetelněji  napsána,  předchozí  verze  jsou  stručně  a  jasně 
představeny, kritika romantismu je zde předvedena přesvědčivě i v souladu s předchozím tvrzením o 
kritice skrze literární postavy.
Účast hlavní hrdinky románu na provedení Zorrillovy verze donchuanského mýtu v šestnácté kapitole 
románu ale také bohužel není okomentována, přitom zrovna tato scéna se k tématu přímo nabízí.
V kapitole o hlavní postavě románu autorka píše, že „kritika romantismu se zde projevuje především v 
kontrastu mezi představou idealizované lásky a obyčejnou sexuální touhou“ (s. 38). Nejedná se tedy 
spíš o kritiku idealismu, o obhajobu materialismu?
Autorka rovněž opakovaně hovoří o Clarínově ironii (s. 7, 26), aniž by však vysvětlila, v čem spočívá. 
Ironie není jednoduchý ani jednoznačný jev, navíc má zásadní spojitost právě s romantismem.
Všechny  tyto  nedostatky  zarazí  zvláště  v  kontrastu  s  tvrzením autorky,  že  založila  svou  práci  na 
„vynikající sekundární literatuře“ (s. 45). 
Samotný jazyk práce je většinou zralý, kultivovaný, o to víc zarazí občasná hovorovost. „panáci v 
sutaně“ (s. 29), „na každém šprochu pravdy trochu“ (s. 31), „páté kolo u vozu“ (s. 41) apod.
Autorka řádně cituje použitou literaturu, opětovné citace však uvádí pokaždé znovu v plném znění.
Celkově soudím, že i přes zmíněné nedostatky práce splňuje požadavky na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě a doporučuji ji hodnotit jako velmi dobrou.


