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Diplomová práce Aleny Krejčové si vytkla dva cíle: zmapovat a charakterizovat naturalismus 

jako literární i obecněji umělecký směr vycházející z Francie a šířící se do dalších evropských 

literatur; a prozkoumat, jaký je ohlas naturalismu ve výuce literatury na českých středních 

školách.  Oba tyto cíle byly splněny, ten první především popisnou metodou vycházející se 

studia odborných literárně kritických a historických zdrojů, ten druhý potom didaktickým 

připomenutím zřejmě nejznámějšího a „nejtypičtějšího“ naturalistického románu Emila Zoly 

Zabiják (L´Assomoir), a metodou ankety, dotazníkem adresovaným vyučujícím češtiny na 

českých středních školách. 

 

První kapitola diplomové práce se soustředila na přiblížení historického kontextu Francie, 

v němž se naturalismus jako metoda zobrazování skutečnosti, jež vychází z realismu a doplňuje 

jej o, dalo by se říci, „vědecké aspekty“ zkoumání individua i celé společnosti, rozvinula. To 

bylo i záměrem tvůrce naturalismu Emila Zoly. Jeho románový cyklus Les Rougon-Mcquart 

nese podtitul „Histoire d´une famille sous le Second Empire“ (Příběh jedné rodiny v období 

Druhého císařství). Druhá kapitola se potom soustředí na východiska a definice naturalismu 

jako literárního uměleckého směru, jeho filozofický rámec v pozitivismu Hippolyta Taina a 

přesahy naturalismu do dalších oblastí umění – divadlo, výtvarné umění, hudba, fotografie a 

film. Tato základna získaná především studiem základní odborné literatury je potom autorce 

východiskem k pohledu do dalších evropských literatur (italská, španělská, skandinávská, 

německá, česká), k autorům a dílům, která se více či méně inspirovala metodou francouzského 

naturalismu. Zde nutno ocenit, že pohled na naturalismus v různých evropských literaturách je 

nuancovaný, autorka na základě komparace shledává a charakterizuje rozdíly mezi 

jednotlivými díly i odlišnostmi vycházejícími jednak z chápání naturalismu jako umělecké 

metody, jednak z odlišného kulturně historického kontextu. 

 

Druhá, didaktická část práce se potom zbavuje popisnosti, jež převládá v části teoretické, a 

samostatně aplikuje poznatky získané studiem naturalismu na situaci v českých středních 

školách. Dotazník sestavený z deseti otázek a adresovaný učitelům, jeho návratnost však byla 

menší, než autorka předpokládala, byl potom podkladem k hodnocení, jaké místo, jaký prostor 

je naturalismu v rámci výuky světové literatury věnován. Nutno ovšem dodat, že autorka situaci 

polemicky nehodnotí, formuluje však doporučení věnovat literárním dílům zahrnutým pod 

hlavičku naturalismu větší pozornost a prostor. Z tohoto pohledu lze hodnotit i přínos 

diplomové práce, která je dobrým podkladem, příspěvkem učitelům k výuce období 

naturalismu s jeho různými národně specifickými uměleckými aspekty. 

 

Nutno ocenit, že autorka napsala svou diplomovou práci dobrou francouzštinou odpovídajícím 

odborným stylem a s použitím adekvátní literárněvědné terminologie. Práce je členěná 

přehledně, vhodně pracuje s citacemi a poznámkami pod čarou a až na drobné překlepy a 

nepozornosti je po formální stránce uspokojivá. Bibliografie v závěru práce dokládá, že autorka 



pracovala s řadou adekvátních odborných i beletristických zdrojů a doložila k danému tématu 

bohatou webografii, jež může posloužit i učitelům a zájemcům o vývoj evropského románu 

v poslední třetině 19. a začátku 20. století. 

 

Diplomová práce Aleny Krejčové splňuje nároky kladené na závěrečnou práci navazujícího 

magisterského studia, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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