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Huston) ? Quelle image de la femme est-elle proposée dans les romans de Sand ? 
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1.  Cíl práce   

      Autorka dodržela zadání problematiky, kterou si zvolila. Jako cíl si stanovila obecnou analýzu obrazů 
ženských postav ve vybraných románech George Sandové La Mare au Diable, François le Champi, La 
Petite Fadette. Bylo zřejmě vhodné zůstat na této obecné rovině analýzy vybraných ženských postav a jejich 
vztahů, neboť čistě literárně-vědný rozbor románů by jistě vyžadoval hlubší vhled do francouzsky psaných 
děl autorky romantismu 19. století, jakož i odstup získaný pečlivou prací se sekundární literaturou. 
 

2.  Zpracování obsahu 

     Antonie Jarošová se svého úkolu zhostila velmi dobře. Právě problematika vztahů založených na 
nerovnováze, nespravedlnosti, a potažmo i zkušenosti slabšího, je složité ač oblíbené téma feministicky 
zaměřených autorek, vyžaduje dobrou znalost života i díla Sandové, literárních vlivů, čtení románu jako 
klíče s odkazem na její vlastní osobitou zkušenost, která není nikdy tak monotematická, jak se na první 
pohled může zdát a často nabízí otázky, které v oživených románových situacích dokážou evokovat znovu 
něco nového a aktuálního. Autorka dokázala na základě své studie poukázat na jednotlivé fáze vývoje 
osobního i intelektuálního George Sandové a na schopnost ženských postav hledat řešení. Po obecně 
teoretickém úvodu do problematiky se zaměřila především na romantické motivy lásky, ženská témata, 
bukolické postavy a vztahy žen s partnerem, matkou, babičkou, sourozenci apod. Je škoda, že se 
nevěnovala jen jednomu tématu, např. «  le merveilleux  », «  le héros romantique  féminin » či «  le 
féminisme » a nerozebrala jejich výskyt v románech ještě více.

3.  Formální a jazyková úroveň 

      Práce je psaná francouzsky, jazykově i stylisticky je na dobré úrovni. Koncepce práce je zvolena vhodně 
a přehledně. Nedostatky mají spíše dílčí povahu: nedůsledná korektura některých francouzských obratů, 
předložek, valence, např. s. 17 («  question dont elle réfléchit  ») a s. 18 («  nous consacrer sur la 
caractéristique d’un personnage romantique »). Autorka pečlivě pracuje s prameny (např. na s. 21 cituje 
Černého a na s. 23 Floriana), nicméně u diplomové práce by bylo jistě vhodné pracovat i s novější kvalitní 
sekundární literaturou, popř. se názorově vyhranit vůči statím starším více než deset let (Ve fundované  
bibliografii se novější odkazy vyskytují). Nápadné je rozkolísané používání pojmů autorka a spisovatelka ve 
francouzském jinak zdařilém odborném stylu Jarošové : na s. 21 «  écrivain féministe  » ; s. 20 « 
écrivaine » ;  s. 10 « grandes femmes écrivains romantiques français » ; s. 18 « auteur » ; s. 18 « une femme 
de lettres française » ;  

4. Přínos práce 

     Autorka velmi odborně popsala vybrané postavy románů George Sandové. Zajímavý je poznatek o 
snižujícím se zájmu o dílo George Sandové, propojení s českými spisovatelkami 19. století, jakož i 
didaktická anketa v závěru práce a divadelní nápad pro inspiraci pro pedagogy na českých školách SŠ. 
Možná je škoda, že Antonie Jarošová nevěnovala větší pozornost trvalému odkazu Sandové v rámci 
francouzské literatury 20. století (např. Simone de Beauvoir či Hélène Cixous nebo Nancy Huston) a ve 
francouzsky psaném kulturním prostředí. A konečně, že ve své práci více necitovala ze své bohaté 
bibliografie i  samotných románových textů.      


