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 Ve své bakalářské práci se Maryia Pautava zabývá stylistickou analýzou románu 

Korina od paní de Staël. Jde přesněji řečeno o rozbor tohoto díla z naratologického hlediska. 

Autorka vychází především z metodologie Leo Spitzera a dalších, jak uvedeno v bibliografii. 

Dospívá k závěru, že v tomto díle se vyskytuje značné množství autorských vstupů 

(immixtions auctoriales) a dále, že toto dílo je pojato monodicky a že se vyznačuje 

mnohotvárností vypravěčských hlasů (hétérogénéité des voix narratives). 

 

 Po obecném úvodu, v němž autorka vymezuje terminologicky svou metodu, a který 

lze považovat za náležitý a užitečný, Pautava prohlašuje, že však neusiluje o teoretizaci své 

analýzy (aucune tentative de théorisation). 

 

 Následuje konkrétní analýza a několik stručných odkazů na autobiografii a na dobový 

kulturní kontext, které ovšem nejsou těžiskem práce (preromantismus, historický pokrok, 

antika, německá tradice atd.). Stručně se zmiňuje o politické angažovanosti paní de Staël: 

např. připomíná anglo-francouzské soupeření jako důsledek Francouzské revoluce (jakkoli jde 

samozřejmě o spory mnohem starší, takřka rekurentní).  

 

 Připomíná rovněž okrajově národní aspekty, zmiňuje se o národních předsudcích. 

K tomu lze upřesnit, že nejde o pojetí národně kulturní, nýbrž spíše sociální. 

 

 Hlavní přínos posuzované práce spatřuji v pasážích zabývajících se monodií a 

polyfonií. Autorka práce zaujímá uvážlivé stanovisko, dospívá k závěru, že paní de Staël se 

nalézá uprostřed mezi oběma postoji (place intermédiaire, double caractère énonciatif, pas de 

distinction nette etc.). 

 

 V další části své práce se autorka zaměřuje na konkrétné postupy, v nichž se projevuje 

výše zmíněné „autorské vstupy“ paní de Staël: vztah passé simple a imparfait, střídání zájmen 

on/nous a další postupy (modalités exclamatives, interogatives, impératives) a zejména 

přítomnost osobního zájmena „je“. 

 

 Je evidentní, že s ohledem na literárně historické souvislosti je subjektivní autorský 

postoj samozřejmý. Autorka se správně odkazuje k Rousseauovi, a mohli bychom ovšem 

připomenout řadu dalších zdrojů. 

 

 Závěrem je třeba říci, že bakalářská práce převyšuje svou úrovní obvyklý standard 

obdobných prací. Vyznačuje se velmi kvalitním zpracováním z hlediska metodologického, 

bezchybnou francouzštinou, spolehlivou obeznámeností s naratologickými teoriemi, jež jsou 

uvedeny v bibliografii. Pokud jde o tento aspekt, dodávám, že jde nutně o bibliografii 

selektivní a ostatně některé odkazy se vyskytují v poznámkovém aparátu, nikoli však 

v přehledné bibliografii v závěru práce. 

 

 Na konci se autorka vrací k začátku, připomíná znovu rozpory s Napoleonem atd. 

Tento dobový kontext historický a literární ovšem není pro účel práce zásadní, stejně jako 

analýza posuzovaného díla v kontextu celého díla paní de Staël. 



 

 S ohledem na výše uvedené posuzuji práci jako kvalitní, vyváženou, analyticky 

důslednou, formálně i jazykově téměř excelentní. Navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm 

výborně. 

 

Doc. Aleš Pohorský, oponent. 


