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posudek doktorské práce 

Doktorská práce Veroniky Břečkové vznikala ve spolupráci se 
švýcarskými odborníky na danou problematiku na univerzitě v Lausanne Doris 
Jakubcovou a Danielem Maggettim. Zabývá se švýcarskou francouzsky 
psanou literaturou dvacátého století. Pro tuto produkci autorka přijala pojem 
"romándská literatura". Tento pojem je ve Švýcarsku běžně užíván (ostatně 
uvedení specialisté pracují v Centre de recherches sur les lettres romandes). 
U nás se zatím toto označení příliš nevžilo, i když se v poslední době začíná 
vyskytovat. Autorka tomuto pojmu věnuje značnou pozornost, důsledně jej 
používá a dokonce jej uvádí v názvu své doktorské práce. 

Břečková vychází v úvodu své práce z konstatace, že jednotná 
francouzská kultura neexistuje, neboť nebere ohled na svébytnost frankofonní 
Belgie, Švýcarska a Kanady, jakož i jiných francouzsky psaných kultur. Jde 
samozřejmě o problematické tvrzení a autorka si této problematičnosti je 
vědoma. Jeho rozporuplnost vyplývá z francouzské kulturní tradice, která byla 
vždy silně centralizovaná a dokonce pracuje s pojmem státního jazyka. 
Francouzská státní, to jest národní identita je vybudována na principu 
nedělitelnosti a tento princip se jeví jako trvalý v tom smyslu, že překonává 
proměnlivost různých politických režimů. 

Romándská, valonská a také například quebecká identita je tedy 
vystavěna na jiných kritériích než jazykových. Hledání těchto kritérií je někdy 
v těchto zemích dosti úporné a autorka sama upozorňuje na fakt, že někteří 
švýcarští francouzsky píšící spisovatelé se těmito otázkami odmítají zabývat, 
neboť je nepovažují za podstatné. 

Za jeden ze zásadních znaků existence romándské literatury považuje 
Břečková vznik nakladatelské struktury. Zcela náležitě považuje tyto kulturní 
instituce pro její vnější identitu za určující. Je třeba připomenout, že je zde řeč 
o romándské literatuře, případně o "romándském literárním světě", nikoli o 
romándském národě . S tímto pojmem autorka neoperuje. K nakladatelstvím 
se druží také další projevy romándské nezávislosti na francouzské literatuře, 
zejména literární revue a literární ceny. 

Těmito institucemi, jejich aktivitami a významem se autorka zevrubně 
zabývá ve druhé části své dizertace, to jest zejména ve 4. a 5.kapitole. V této 
podrobné heuristické práci je třeba spatřovat její základní přínos. Břečková 
vyčerpávajícím a zároveň objevným způsobem prezentuje romándské literární 
revue (La Voile Latine, Les Cahiers vaudois, Les Cahiers de la Renaissance 
vaudoise, Rencontre, Ecriture, Revue Belles Lettres aj.), charakterizuje jejich 
profil, dokládá jejich vznik a uvádí spisovatele, kteří v nich publikovali. Dále se 
zabývá literárními cenami, vysvětluje jejich význam pro existenci romándské 



literatury a uvádí jejich laureáty. Konečně analyzuje aktivity jednotlivých 
nakladatelství, např. La Guilde du Livre a Bertil Galland. Tento postup jí 
umožňuje charakterizovat a utřídit literární činnost jednotlivých švýcarských 
frankofonních spisovatelů. Postupuje systematicky, v zásadě chronologicky. 
Jde o velmi záslužnou materiálovou práci, u nás doposud nevykonanou. Je 
nesporné, že takový korpus splňuje všechny předpoklady, aby se stal 
nezbytným zdrojem informací. 

Autorka se až na výjimky nezabývá rozbory jednotlivých děl, neusiluje 
o jejich typologickou charakteristiku, to však nebylo účelem její práce. 

Na konec připojuje autorka v příloze záslužný "Malý slovník 
francouzsky píšících spisovatelů" a "Stručný přehled událostí v romándském 
nakladatelském světě ve 20.století". 

Závěrem: jde nesporně o práci kvalitní, fundovanou, přehlednou, jejíž 
přínos je třeba spatřovat zejména v systematickém utřídění velmi rozsáhlého 
materiálu. 
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