
Oponentský posudek na bakalářskou práci Andrey JUPOVÉ 

Mýtus o Orfeovi ve francouzské poezii 19. a 20. století 

 

 

Letos předložené bakalářské práce mne utvrzují v dávném přesvědčení, že čím konkrétněji 

a úžeji vymezené téma, tím lépe. Traktovat na čtyřiceti stránkách dvě staletí orfeovského 

mýtu ve francouzské literatuře prostě není dost dobře možné. Nebo je, ale za cenu 

povšechných formulací a „letem světem“ načrtnutých tvrzení nakompilovaných z učebnic. 

Pravda, bakalářská práce nemusí přinášet samostatný výzkum ani žádné vlastní nezávislé teze. 

Stačí, když autor prokáže svou schopnost zpracovat primární i sekundární literaturu, což 

Andrea Jupová zvládla. 

Nicméně kdyby si studentka vybrala jednoho, případně dva autory a s využitím 

podrobných rozborů několika děl osvětlila jejich pojetí Orfea, mohla vzniknout docela 

zajímavá a osobitá studie. Nakumulováním desítek odkazů systémem „jeden autor – jeden 

odstaveček, někdy ani to ne“ a pak závěrečným (de facto jednostránkovým!) shrnutím vzniká 

cosi těžko uchopitelného a hodnotitelného. Téměř u každého autora by člověk totiž mohl 

formulovat desítky protestů a upřesňujících poznámek, ale to by se posudek protáhl na rozsah 

několikanásobně delší než je sama práce. Takže jen ty nejvýraznější a nejčastěji se opakující 

problémy: 

 

- Překlepy: „svoji úlohou“ (7); „má svojí funkci“ (13); „realise par le travail“ (13); „l 

´ensemble“ (17); „Mallarmé již odmítal opakovat již existující mýty“ (22); „ménacée“ 

(27); „negativními charakterovými vlastnosti“ (34). 

- Není dobré začínat hlavní větu „tak“ po vedlejších větách uvozených „když“ nebo 

„jak“ (11); neříká se „mnoha staletá tradice“, ale „mnohasetletá“ (27); hlásit se „ke 

Kristu“, nikoli „ke Kristovi“ (27); „téma“ se píše s dlouhým „é“, ale „tematika“ 

s krátkým (38). 

- Autorka má problém se slovosledem ve vložených vedlejších větách. (V celé práci 

jsem ho opravila tužkou.) 

- Pisatel akademické práce se v textu může označovat různě, ale měl by si vybrat jednu 

formu a té se důsledně držet. V předložené bakalářské práci se v češtině vyskytují 

(dokonce v jednom souvětí!) tvary „nastínily jsme“ a „pátrali bychom“ (38), zatímco 

ve francouzském résumé (které vzhledem k obrovskému množství chyb evidentně 

neprošlo jazykovou korekturou) se kolísá mezi „nous“ a „on“. 

- Názvy monografií se v bibliografii vyznačují kurzívou, názvy časopiseckých článků se 

dávají do uvozovek.  

- Pozor na předlouhá souvětí s krkolomnou syntaxí, která z původního významu někdy 

dělá karikaturu: „Romantismus se vyznačoval tím, že pojímal mýty jako příběhy [tady 

by asi neměla být čárka] mající stejnou pravdivostní hodnotu jako poezie a 



náboženství, v jehož pravdivost mnozí věřili, což nevedlo k odhalení skrytých 

významů a symbolů, které se nacházely pod poetickým zobrazením [tady čárka 

naopak být musí] a ignorovali fakt, že v dobách, kdy mýty vznikaly, byly vnímány 

jako skutečnost.“ (7 – Toto souvětí vlastně nedává smysl, ani kdyby bylo napsáno 

správně česky.) 

- Autorčina teze o dekadenci jakožto „úpadkovosti náboženských a mravních hodnot“ 

(18) by si zasloužila nějaké zdůvodnění. Přinejmenším pro francouzskou dekadenci 

moc neplatí. Naopak právě z dekadentů vzešla katolická moderna. Pokud už autorka 

v tomto ohledu přejímá Fischerův marxistický pohled, měla by ho alespoň nějak 

okomentovat. Pasáží nekriticky přejímajících velmi staré a ideologicky konotované 

zdroje je v práci více. 

- Ve snaze zhuštěně vyjádřit nějaký historický jev autorka často používá obskurní 

formulace: „Šlo o volné seskupení lidí, jejichž víra byla ukotvena v řeckém 

polyteismu, a kteří nikdy nevytvořili vlastní božstvo či církev.“ (10) Můžu se v této 

souvislosti zeptat na mechanismus „vytváření“ božstev? Nějaký konkrétní příklad 

osoby, která si božstvo v této době úspěšně vytvořila? Nebo nějakou „církev“ v šestém 

století př. n. l.? Obdobných anachronismů je v textu celá řada. 

Vzhledem k rozsahu prostudované literatury a poctivé snaze vypořádat se s úkolem, který 

byl vzhledem k vymezenému tématu předem nezvládnutelný, práci doporučuji k obhajobě 

s navrženým hodnocením „velmi dobře“. Po mém soudu měla autorka na víc. 

 

V Praze dne 24. 8. 2015 

 

 

 

 

 

      doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 

 


