
Posudek školitele bakalářské práci Matúše Jalovičiara “Le rôle de l'Église et de la foi 

chrétienne dans la trilogie romanesque de Ferdinand Oyono” předkládané v roce 2019 na 

Ústavu románských studií 

 

Celkové zhodnocení bakalářské práce 

 Předložená bakalářská práce je z pohledu vybraného tématu velmi originální, minimálně 

v rámci Katedry románských studií. Africké literatury (především ze subsaharské oblasti psané 

francouzsky) se staly jen velmi výjimečně tématem závěrečných prací na FF UK. 

Pravděpodobně tomu bylo tak ze dvou důvodů: za prvé se africké literatury začaly vyučovat 

poměrně nedávno, za druhé knihy této provenience byly poměrně těžko dostupné. Toto se však 

v posledních letech změnilo. Doufejme, že práce s podobným zaměřením budou čím dál 

častější.  

 Kandidát se ve své bakalářské práci, pojmenované „Le rôle de l'Église et de la foi 

chrétienne dans la trilogie romanesque de Ferdinand Oyono“, zabývá slavnou románovou 

trilogií kamerunského spisovatele Ferdinanda Oyona (La vie de boy, Le vieux nègre et la 

médaille a Le chemin d’Europe). Jako hlavní tématiku si vybral roli křesťanské víry v životě 

hlavní postav (Toundi, Meka a Barnabas) a ve fungování celé společnosti kolonizovaných 

Kamerunců. Ačkoli se jedná o téma již mnohokrát omílané, Matúš Jalovičiar se k němu postavil 

zajímavým způsobem: zaměřil se na důsledky přítomnosti západní víry v rámci osobního 

vývoje již zmiňovaných postav.  

 Práce je rozdělena do čtyř části: nejprve autor popisuje život Oyona a jeho kontext – 

tedy kolonii, která se stane Kamerunem, následně se věnuje jeho románové tvorbě (popisuje 

antikoloniální literaturu a samotnou kamerunskou literaturu před dekolonizací) a nakonec se 

věnuje hlavním postavám. Ve třetí části rozebírá přítomnost křesťanských misionářů a jejich 

praktik šíření víry v koloniálním prostoru, velkou část podkapitoly věnuje transformaci původní 

subsaharské kmenové kultury. A v poslední podčásti se kandidát věnuje právě své tematice a 

pracuje přímo s texty studovaných románů.  

 

Připomínky k bakalářské práci  

 Jak jsem již řekl výše, velmi oceňuji přístup Matúše Jalovičiara k tématu, ale nemohu 

nevytknout nedostatek literárních analýz, velká část předložené bakalářské práce je kompilací 

informací: autor se inspiruje několika metatexty, na kterých staví část své práce, aniž by k nim 

přidal vlastní myšlenku či je alespoň okomentoval – čemuž se musí při redakci magisterské 

práce vyhnout. 



 Oceňuji jazyk, kterým je bakalářská práce napsaná, v textu se objevuje jen málo 

překlepů či gramatických nedostatků. Práce je také výborně odcitovaná. Věc, která hyzdí práci 

na první pohled, je odlišný font samotného textu a textu poznámek pod čarou. Je nutné si také 

dát pozor na podobu apostrofu, „ ’ “, v textu není použit apostrof ale jiné znaménko. 

 

Případné dotazy k obhajobě 

 Jakou hodnotu má Oyonova trilogie v dnešní době, šedesát let po nezávislostech, 

v době tzv. postkoloniální?  

 

Závěr 

 V práci kandidát dochází logickým způsobem k odpovědi na svou tezi, respektive 

explikaci Oyonovy kritiky vnucené západní víry. Do budoucna bude nezbytné se více ponořit 

do literárních analýz, přímo z kterých by měl vycházet závěr celé práce.  

 

 Předloženou bakalářskou práci hodnotím za velmi zdařilou i přes výše zmíněné 

výtky. A navrhuji hodnocení výborně, pod podmínkou, že student během obhajoby 

odpoví na položené otázky (mé a oponentky). 

 

dne 28. 8. 2019 v Praze      Mgr. Vojtěch Šarše 


