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Ve své diplomové práci Niterná krajina. Symbol v rané poezii Václava Renče optikou 

bremondovské poesie pure se Radka Hübnerová soustředila na dva podstatně se prostupující 

okruhy: prvním byla otázka místa konceptu tzv. čisté poezie, jak jej koncipoval francouzský 

teoretik Henri Bremond, v kontextu české poezie 30. let, druhým byla pak snaha využít tohoto 

rámce pro interpretaci díla jedno z nejvýznamnějších tvůrců rozvíjejících tento koncept – 

básníka Václava Renče. 

Po úvodním zmapování povahy Bremondova konceptu, jeho rozvoje v rámci české 

poezie 30. let (zejména kontext časopisů Tvar /Bedřich Fučík, Miloš Dvořák/ a zejména Poesie 

/Jan Strakoš/ a jejich blízkých autorů – vedle Renče Zahradníček, Vavřík ad.), výrazné dobové 

kritické reflexe (zde zejména pozice F. X. Šaldy), se autorka zaměřuje zejména k povaze a 

interpretaci Renčovy poezie 30. let, jak ji představují sbírky jako Jitření, Studánky a 

Sedmihradská zem. 

Vznikl tak koncentrovaný prostor, který nabízí soustředěné a nerozptýlené sondy mířené 

jednak do nitra Renčova díla, ovšem ale také zvažující možnosti Bremondova konceptu. 

Autorka v těchto souvislostech připomíná funkci symbolu, kteý nahlíží nejen v souvislostech 

konceptu poesie pure, ale také v širších souvislostech moderní poezie. Tímto prizmatem pak 

„čte“ funkci symbolů jako „země (půda, pole)“, „květ a plod“, „strom a keř“ v souvislostech 

Renčova básnického díla.  

Podnětná je rovněž jedna z finálních kapitol, pojednávající – na základě uvedené 

optiky – o místě básnické knihy Vinný list v celku Renčova díla, viděné z perspektivy jistého 



předělu, kde dochází k završení práce s prostředky „poesie pure“ a k nalezení nové tvůrčí 

optiky a básnického postupu. 
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Renče optikou bremondovské poesie pure vznikala z různorodých důvodů v určitém časovém 

tlaku; navzdory této vnější skutečnosti autorka prokázala schopnost systematického přístupu, 

vyslyšela a kriticky vyhodnotila připomínky k výchozímu konceptuálnímu rámci práci i 

k dílčím pracovním krokům, v neposlední řadě ovšem předvedla nesporný cit a schopnost 

vnímat poezii v rámci konkrétních historických a teoretických předpokladů. Naopak více 

pozornosti by mohlo být věnováno dobové kritické reflexi Renčovy poezie, která by nesporně 

podnětné interpretační postřehy vsadila do hlubšího dobového rámce. Bez problémů vidím 

rovněž formální vyvedení práce z hlediska práce s odkazy a citačním aparátem, minimum 

překlepů a jiných textových defektů.  

Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci „výborně“ – 

„velmi dobře“, a to podle výsledku obhajoby. 
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