
Posudek bakalářské práce Marie Snopkové Typy radosti v básnickém díle Ivana Slavíka 

 

Práce Marie Snopkové věnovaná typologické analýze tématu radosti v díle Ivana Slavíka je 

založena na několika problémových východiscích. Prvním je snaha postihnout dílo tohoto 

básníka v úhrnu, čili založit jeho analýzu na monografickém základu. Druhým je záměr zúžit 

spektrum možných cest k výkladu tohoto díla na určitý konkrétní tematický rámec (zde tedy 

téma radosti). A třetím východiskem je snaha konfrontovat veliké téma radosti, zaujímající 

v katolické světonázorové a náboženské perspektivě jedno z klíčových míst, se světem poezie, 

čili snaha zhodnotit a zmapovat protínání těchto oblastí, pro Slavíkovu tvorbu určujících, 

v průsečíku zvoleného tématu. 

 Je zjevné, že jde o východiska a problémy, které jsou samy o sobě zcela zásadní a 

podstatnou měrou přerůstají povahu bakalářské práce. Na druhé straně – z pohledu vedoucí 

práce – bylo třeba zvážit přístup autorky této práce, který se od počátku vyznačoval hlubokou 

koncentrovaností, důkladnou obeznámeností s dílem Ivana Slavíka i s teologicko-

filozofickým kontextem daného tématu. Jednotlivé typy „radosti“ (z materiální existence, 

z dobroty člověka, dobroty Boha, z bytí a dobra) tak vytvářejí ucelené, přitom ale pružné 

svorníky, jež umožnují procházet Slavíkových dílem zpravidla v chronologickém sledu a 

mapovat proměny toho kterého typu radosti z hlediska vývoje jednotlivých motivů, které tato 

konkrétní témata nesou. Výsledkem je pak mozaika složená z různorodých konkretizací 

výchozího tématu, mapující proměny tohoto díla a odkazující analýzou části (částí) jeho 

tematické výstavy k jeho celku. 

 Rozsah bakalářské práce vede v pozitivním slova smyslu k lapidárnosti a koncentraci 

výrazu, což je zajisté dobré, na druhé straně občas svádí autorku k enumeraci poznatků, jež 

ovšem vyžadují hlubší analytické vysvětlení. Tematická koncentrovanost rovněž bezpečně 

vede autorku tematickým a motivickým labyrintem Slavíkova díla, na druhé straně ovšem 



mnohdy navádí k deklarativnímu konstatování („radost“, „dobro“, „ctnost“ je, když…), což je 

vzhledem k východisku práce na jedné straně pochopitelné a předpokladatelné, na druhé 

straně ale často naráží na svébytný a mnohdy svérázný svět poezie, který si výchozí tematické 

zadání přetváří k obrazu svému, mnohdy řeklo by se i proti vůli autora. Vzniká tak základ pro 

velmi poutavé projevy tvůrčího zápasu, který se autorka ve většině případů snaží interpretačně 

postihnout (což je „dobré“), jindy již nedostačují síly (vypsání konkrétního projevu – úryvku 

verše – v závorce za konstatací, čili spíše ilustrace, než východisko k analytickému doložení). 

 Toto jsou ale nároky, které by příslušely hodnocení magisterské práce, k jejíž 

komplexitě a neotřelosti tematické volby má tato práce nakročeno. Z hlediska práce 

s primární a sekundární literaturou, jejíž rozsah práce bohatě využívá a funkčně s ní pracuje, 

z hlediska formálních náležitostí (způsobu citací, odkazů, formátování seznamu použité 

literatury, minimum překlepů a jiných grafických lapsů apod.) práce vysoce převyšuje nároky 

na bakalářskou práci kladené. 

 Doporučuji proto práci Marie Snopkové Typy radosti v básnickém díle Ivana Slavíka 

k obhajobě a doporučuji hodnocení „výborně“ – „velmi dobře“, a to podle průběhu obhajoby. 
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