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1.  Cíl práce    
      Ačkoliv se v českém literárním prostoru jméno George Sandové dnes často necituje, diplomantka 

si vybrala téma spojené s touto autorkou a s částí její tvorby, která od poloviny 19. století, a ještě 

v první polovině století 20., ovlivnila řadu českých spisovatelů a především spisovatelek, a to s tzv. 

„romans champêtres“ neboli romány z venkovského prostředí, konkrétně z francouzského kraje le 

Berry, jež Sandová důvěrně znala. Romány se tak zapsaly do romanticko-realistického proudu 

literatury 19. stol., jejíž ambicí bylo nejen věrohodně zobrazit venkovské prostředí, jeho způsoby 

života, mravy a mezilidské vztahy, ale zároveň na toto prostředí prostřednictvím románů zapůsobit a 

kultivovat jej.  

Autorka v diplomové práci představila a rozebrala, především se zaměřením na hlavní ženské postavy, 

tři romány George Sandové, a to La Mare au Diable, François le Champi a La petite Fadette. Antonie 

Jarošová svůj úkol splnila a přidala k němu i sondu do současné situace v českých školách, a to, zda 

je dílo George Sandové součástí literární výchovy, případně zda je její jméno českým žákům a 

studentům alespoň známo. 

2.  Zpracování obsahu 
   Antonie Jarošová přistoupila ke zpracování diplomové práce samostatně a opřela ji o bohatou 

odbornou literaturu k tématu i o vlastní četbu děl francouzské autorky. Je patrné, že z četby děl George 

Sandové, byť zdaleka ne ze všech, čerpala inspiraci i jistý obdiv k autorce, a pozastavila se nad 

otázkou, proč byla a je francouzskými literárními kritiky a historiky neprávem opomíjena a proč je 

dnes jen na okraji zájmu českých čtenářů.  

Diplomová práce je členěna přehledně do 7 kapitol, v nichž se autorka věnuje jednak osobnosti a 

tvorbě George Sandové, jednak rozboru tří zmíněných venkovských románů a otázkám spojeným 

s jejich hrdinkami, a to i z pohledu tzv. „ženské otázky“, jejíž propagátorkou Sandová ve své době 

nepochybně byla, a zároveň tak inspirovala řadu dalších soudobých i pozdějších autorek. V závěrečné 

části práce se diplomantka pokusila průzkumem na všech stupních českých škol zjistit, jaké místo ve 

výuce literární výchovy Sandová zaujímá. Zformulovala výzkumné otázky a zpracovala a 

okomentovala výsledky včetně přehledných grafů, tím v podstatě potvrdila primární hypotézu, že dílo 

Sandové dnes už nepatří k tzv. školnímu literárnímu „kánonu“, a zdá se že ani francouzský 

romantismus. 

 

3.  Formální a jazyková úroveň   
Antonie Jarošová sepsala diplomovou práci francouzsky, velmi kultivovaným jazykem s dobrou 

slovní zásobou a odborným pojmoslovím. Práce zároveň vykazuje schopnost pracovat s odbornou 

literaturou, citacemi a poznámkami pod čarou. Citací nenadužívá, možná dokonce, zvláště při 

analýze románů, mohla podpořit svůj výklad bohatšími citacemi a jejich komentářem. 

Přehledné a logické členění i pečlivou redakci občas naruší drobnější jazykové nedostatky jako 

neobratné vyjádření, slovosled či nesprávná slovesná vazba, nebo nejednotné označení samotné 

spisovatelky jednou stylisticky bezpříznakově, jako „auteur“ a „femme écrivain“, jindy zase novým 



způsobem respektujícím gendrovou správnost - „écrivaine“ či auteure. nepochybně to svědčí o 

rozkolísaném úzu v samotné francouzštině. 

5. Přínos práce  
     Za přínos práce kromě samotného tématu nutno považovat i kapitolu o působení osobnosti a děl 

George Sandové v českém obrozeneckém prostředí a myšlení a její vztah k Čechám vyjádřený ve 

významném románovém diptychu Consuelo a La Comtesse de Rudolstadt. V neposlední řadě je jím i 

již zmíněný průzkum a v samém závěru práce i návrh didaktické aktivity pro učitele formou 

jednoduché dramatizace úryvků románu George Sandové.   

Diplomová práce Antonie Jarošové splňuje nároky, proto ji doporučuji k obhajobě.   

Otázky k obhajobě a další připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

 

Navzdory jisté marginalizaci rezonuje dílo George Sandové nejen ve francouzské literární tradici po 

celé 20. století i dnes. Které myšlenky a témata Sandové dnes inspirují především? Které autory, 

autorky lze v této souvislosti citovat? 
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