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Ve své bakalářské tezi zpracované pod vedením dr. Šumana se Kevin Kokeš zabývá 

Napoleonovým „obrazem“ nejen v obou známých Stendhalových románech, ale i v dalších 

Stendhalových pojednáních o francouzském vojevůdci. 

Práce je přehledně rozčleněna do šesti zevrubně zpracovaných kapitol, jež Kevin 

Kokeš charakterizuje v abstraktu a v závěru. Vyznačuje se poměrně značným rozsahem (76 

stran textu). Operuje s dosti širokou sekundární literaturou jak teoretickou, tak literárně 

historickou. Přístup k Stendhalovu dílu je komplexní, životopisný, psychologizující, sociální 

(zabývá se aristokratismem a plebejstvím), dospívá k závěru o „aristokratu liberálovi“ a 

dovozuje celkem správně, že „Stendhal se ukazuje jako neuvěřitelně komplexní osobnost“. 

Zejména v kapitole věnované románu a společnosti charakterizuje dobové poměry jako 

konflikt mezi měšťanstvem napodobující aristokracii a aristokracií, která bojuje o zachování 

svých privilegií.  

Značný důraz klade autor práce na otázku pravdivosti, kterou charakterizuje jako 

„shodu, ale i pravděpodobnost popisovaných událostí s kontextem doby“. V této souvislosti se 

poměrně detailně obrací zejména k Madame de Staël, jakož i k jiným dobovým autorům 

Stendhalovy doby (Walter Scott, Guido Mazzoni aj.). 

Pozoruhodné jsou psychologizující rozbory, týkající se Napoleona, který měl 

prokazatelně destruktivní sklony, jež se v jistých ohledech podobají Juliánově sebeobětování 

z Červeného a černého, u něhož „ztráta ctižádosti přichází ve stejný moment jako poznání 

pravého štěstí“ a podobně u Napoleona, u něhož konstatuje, že po uvěznění (na Svaté Heleně) 

„míra jeho ctižádosti strmě klesá“, neboť prohlédl, jakou lež mu tento ideál svou falešnou 

nadějí vnukl“. Zde spatřuje autor práce klíč k pochopení obou hrdinů. 

Dále se Kevin Kokeš zabývá Stendhalovým stylem, který celkem náležitě 

charakterizuje vývojem „stírání rozdílu mezi kronikou, románem a historií“.  

 Za zmínku stojí nesporně důraz, který autor práce klade na reflexe týkající se různých 

výkladů pojmu pravdy, pravdivosti, pravděpodobnosti, hodnověrnosti (příp. věrohodnosti), 



upřímnosti, autenticity a ideálu (pojmu, který se vrací v samém závěru práce). Tato 

problematika se vrací několikrát a vyjevuje nejednoznačnost našeho věčného vnímání pravdy 

jednak jako jisté „shody s realitou“ a zároveň jako mravní hodnoty. Autor práce dospívá 

k následujícímu závěru: „pokud budeme považovat pravdivost za respekt vůči základním 

nevyvratitelným faktům, tak Stendhal jednoznačně naplňuje toto vnímání pravdy“ (…) etc. 

 Práce jeví také určité nedostatky formálního charakteru. Uvádím namátkou několik 

formulačních, a především pravopisných chyb, jež se vyskytují zejména v na úvodních 

stranách, psaných patrně v časové tísni, jakkoli později je styl autora práce poměrně 

vytříbený:  

„Šestou kapitolu jsme zařadily…“ 

„Bayle“ opakovaně m. „Beyle“ 

„odkaz … nabyly“ 

„o hrdinovi oddanému“ m. „oddaném“ 

„vojska se nachází“ m. „nacházejí“ 

„zavrhnutí“ m. „zavržení“ 

„oči mu zářili radostí“ 

„zaštituje se“ m. „zaštiťuje“ 

„výsledky by se odrazili“ 

 

Pokud jde o text zvaný „Vzpomínky ze Svaté Heleny“ má autor práce na mysli nejspíš 

Memoriál ze Svaté Heleny, jedno z nejčtenějších děl francouzské literatury 19. století. 

Doporučoval bych do tohoto monumentu francouzského písemnictví podrobněji nahlédnout, 

bylo by to velmi užitečné pro pochopení Stendhalova obrazu napoleonského mýtu. 

Bez ohledu na tyto vady na kráse považuji bakalářskou práci Kevina Kokeše za 

zdařilou. Navrhuji její hodnocení klasifikačním stupněm výborně. 

V Praze, 1. září 2020 

 

Doc. Aleš Pohorský, oponent 

 

 


