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Bakalářská práce Matúše Jalovičiara Le rôle de l'Église et de la foi chrétienne dans la 

trilogie romanesque de Ferdinand Oyono – posudek oponentky 

 

Matúš Jalovičiar se ve své práci předkládané na Ústavu románských studií v roce 2019 

zabývá rolí, jež hraje křesťanství a církev v románové trilogii kamerunského spisovatele a 

politika Ferdinanda Oyona. Zkoumá působení katolické církve na hrdiny jednotlivých románů 

a tím také způsob, jakým církev ovlivňovala každodenní život v koloniích. 

Ferdinand Oyono vydal své tři romány – Une vie de boy, Le vieux nègre et la médaille 

a Chemin d’Europe, ve druhé polovině 50. let 20. století, tedy jen několik let před tím, než 

Kamerun získal nezávislost. Jeho romány můžeme chápat jako svědectví o posledním období 

koloniální správy. 

Volba tématu je vzhledem k současné téměř mizivé pozornosti, jež je v ČR věnována 

africkým literaturám a společenské a historické situaci afrických zemí s koloniální minulostí, 

opravdu chvályhodné. Student svou práci rozdělil do čtyř samostatných kapitol, z nichž jedna 

se věnuje koloniální historii Kamerunu a jedna pozici a vývoji románu v subsaharské Africe, 

čímž velmi přehledným způsobem uvádí čtenáře do kontextu. Ačkoli tyto dvě kapitoly působí 

značně kompilačním dojmem, přímo přetékají citacemi z několika odborných publikací a 

webových stránek a autor se v nich v žádném ohledu nepouští do samostatné interpretace, lze 

je pro jejich informační charakter považovat za přínosné.  

Slabším dojmem bohužel působí kapitola věnovaná setkání kultur a postoji církve 

k tradičním kulturám a kultům. Několikastránkové představení katolické církve se zdá 

v akademickém prostředí a v bakalářské práci zbytečné až nedůstojné. V další části této 

kapitoly je pak zařazena pasáž o postojích katolické církve k náboženstvím subsaharské 

Afriky, které vycházejí z 2. vatikánského koncilu, jenž ovšem reflektoval mimo jiné právě 

osamostatnění afrických států a je tedy jako východisko pro analýzu děl publikovaných před 

získáním nezávislosti zcela bezpředmětný.  

Kvalita práce se plně projeví v poslední, analytické části. Student s porozuměním 

srovnává tři hlavní postavy Oyonových románů. Všímá si jejich univerzality spojené s věkem, 

jejich vývoje a jejich „typovosti“ – jednotliví hrdinové nejsou jen unikátními individui, ale 

představují typické postoje, chování i emoční prožívání domorodců žijících pod koloniální 

správou, jejich příběh by mohl vyprávět ledajaký Afričan. Podle předloženého dělení hraje 

církev v kamerunské společnosti několik rolí, které student systematicky definuje a dokládá 

citacemi z románových textů.  



Po formální stránce je práce velmi dobře uspořádána. Rozdělení do kapitol je funkční, 

provádí celou prací návodně a zaručuje gradaci práce od kompilačních pasáží k samostatné 

literární analýze. Téma práce je v úvodu zřetelně vymezené a jednotlivé kapitoly vedou 

k logickému závěru. Práce je psaná francouzsky a její velkou předností je mimo jiné 

výjimečná jazyková úroveň – kromě toho, že obsahuje minimum chyb, si ocenění zaslouží i 

pestrost slovní zásoby i gramatických struktur.  

Zásadní problém práce však spočívá v neúměrném přetížení citacemi. Dostupné 

odborné literatury je v ČR poskrovnu, to však neopravňuje k tomu, že student čerpal 

především z práce svého školitele a několika málo dalších příruček a opakovaně z nich 

citoval, i několikrát na jedné straně. Domnívám se také, že dokládat citacemi běžně známá 

fakta působí značně neprofesionálním dojmem. Oproti tomu některé poměrně odvážné výroky 

(např. Contrairement à l’islam, le christianisme propose une conception plus complexe de 

Dieu…) dokumentovány nejsou a není jasné, zda se jedná o názor autora práce nebo obecný 

postulát podpořený studiem. Podobně váhavý dojem vyvolávají některé informační 

nepřesnosti, jako například označení profesora Sokola jako historika. Dále práce vykazuje 

drobné typografické nedostatky, především chybně používaný znak pro apostrof.  

Celkově však pokládám práci za zdařilou, jako oponentka jsem se soustředila spíše na 

problematická místa, podle průběhu obhajoby ji navrhuji hodnotit jako výbornou nebo velmi 

dobrou. 

 

Případné dotazy k obhajobě:  

Jak ovlivňuje čtení románové trilogie proměna vypravěčské perspektivy?  

 

         Mgr. Miluše Janišová 

V Praze dne 1. září 2019 


