
 

Posudek na bakalářskou práci Kevina Kokeše 

 

Obraz Napoleona v dílech Stendhala 
(ÚRS FF UK, 2020) 

 

Kevin Kokeš si předsevzal úkol komplexně (!) zpracovat Stendhalovy postoje k Napoleonovi, 

které se vinou celým jeho rozsáhlým dílem jako příslovečná červená niť. Nečiní tak tedy 

toliko prizmatem několika náhodně vybraných děl, ale snaží se proniknout ke 

skutečným příčinám a hlubokým motivacím Stendhalovy na první pohled stěží pochopitelné 

„idolatrie“, kterou klade do protikladu s mnohými kritiky Napoleonovy osobnosti (zejména 

s Mme de Staël). Pnutí, antagonismy, rozpory, které Kokeš jasně, průkazně a přesvědčivě 

nastiňuje, jsou podle mého soudu dobře vymezené a jsou představeny a analyzovány 

s vynikající oporou v sekundární i v primární literatuře. Zásadní jsou dnes pro nás nejspíš 

těžko pochopitelné kontrasty mezi Stendhalovou aspirací po ryzí pravdě (hodnověrnosti, 

autentičnosti, věrohodnosti a jiné – nikoliv podružné – nuance, romantická „aspiration“, 

„Streben“) a jeho poněkud pragmatickými a místy zároveň až idealisticky naivními, 

utopickými, ba zbožšťujícími postoji k nejslavnějšímu francouzskému generálu-císaři. Kevin 

Kokeš si klade správné otázky (povaha francouzského romantismu a náš horizont očekávání), 

přečetl úctyhodné množství materiálu, metodologicky se opírá nejen o historiografické spisy, 

ale i o teorie diskurzu, práce o autobiografii/autofikci (Lejeune, Soukupová) a je relativně 

fundovaný i v oboru literární historie (viz Kokešova polemika s J. Duboisem nebo fakt, že se 

tvůrčím způsobem opírá o teze R. Girarda).  

 

Nechci se v tomto posudku rozepisovat o jednotlivých detailech, své podrobné (místy možná 

až pedantické a často velmi kritické) komentáře jsem autorovi poskytl ve svých poznámkách, 

ale činil jsem tak v dobré víře a jsem rád, že mé postřehy vzal vážně. Oceňuji Kevinův 

svědomitý a zdravě sebevědomý přístup a mám vskutku radost, že urazil nemalý kus cesty ve 

svém osobnostním i odborném zrání, byť bych osobně některé postřehy nuancoval nebo je 

postavil na jiném metodologickém východisku (to se týká zejména „psychologizujících“ – tím 

nechci říci naivních – pasáží pojednávajících o Stendhalových (sebe)identitárních obrazcích). 

 

Navzdory náročným korekturám v práci zůstalo několik formulačních lapsů, pravopisných 

(zejména interpunkčních), gramatických a jiných chyb, ale vzhledem k tomu, že autor napsal 

bezmála 80 stran textu, dají se tyto prohřešky odpustit. 

 

Jako námět k diskusi u obhajoby nabízím jednu obecnější otázku: Pozměnila Lejeunova teorie 

o autobiografii/autofikci zásadně Vaše vnímání Stendhalových textů? Vysvětlete, v čem a 

proč.  

 

BP Kevina Kokeše doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.   

 

2. září 2020 v Praze       PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 

          vedoucí BP 


