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Nespolehlivý vypravěč ve vybraných dílech Honorého de Balzaka 
(ÚRS FF UK, 2020) 

 

Tématem práce Terezy Nepilové je nespolehlivý vypravěč či nespolehlivost vyprávění u 

Balzaka. Již tato volba jasně vymezeného tématu v aplikaci na dílo jednoho z největších 

francouzských romanopisců svědčí o nemalé ambici. Práce otevírá řadu otázek. Po stručných, 

ale precizně formulovaných (občas však ruší autorčin sklon přejímat poněkud zbytečně cizí 

termíny, obecný to nešvar českých literárněteoretických kompendií a studií) úvodních částech, 

kde Nepilová představuje Stanzelovy vyprávěcí situace, jeho typologický kruh, Boothovu 

koncepci nespolehlivosti ve vyprávění, Genettovy úvahy o fokalizaci a Nünningův kognitivní 

přístup, si autorka opakovaně klade otázku, nakolik je nespolehlivost v souladu se 

zakořeněnou představou o iluzivnosti realistického typu psaní (v té souvislosti se opírá o 

slavnou Barthesovu stať „Efekt reálného“). Jednotlivé teoretické otázky vždy hned ilustruje a 

prověřuje příklady z Balzakovy tvorby. Tento postup se mi jeví jako vhodný, byť se místy 

čtenáři může zdát, že jednotlivé poznatky jsou v práci představeny izolovaně, ba dokonce 

roztříštěně, a je pravda, že Nepilová je mnohem silnější v jednotlivých analytických sondách 

než v syntetizujících pasážích. Bylo by dobré, aby práci opatřila lepším závěrem, kde by 

hlavní výsledky svého jinak precizního výzkumu shrnula, resp. otevřela, a prosím, aby se na 

tuto problematiku soustředila i u obhajoby. Téma nespolehlivosti ve vyprávění je velmi 

náročné, zahrnuje tak či onak téměř všechny vrstvy semiózy (vypravěč, fokalizace, žánrová 

norma, intence/intencionalita, zobrazení, iluzivnost atd. atd.), je dobově podmíněné, souvisí 

pochopitelně i s tzv. genetickou kritikou (některé nedůslednosti u Balzaka nejsou zapříčiněny 

tím, že by cíleně chtěl mást čtenáře, ale prostě nad svým dílem ztrácel kontrolu), ale přece 

jenom by stálo za to podrobně vysvětlit a synteticky uchopit povahu hlavní vypravěčovy 

strategie, např. v Otci Goriotovi, románu, o němž v práci najdeme řadu postřehů. 

 

Práce prošla poměrně pečlivou redakcí, autorka průběžně zapracovávala mé často velmi 

kritické poznámky, ale musím bohužel konstatovat, že navzdory této snaze zůstaly v konečné 

verzi práce formulační lapsy a pravopisné, zejména interpunkční chyby.    

 

Tereza Nepilová nicméně prokázala, že je schopna tvůrčím způsobem a fundovaně uchopit 

nelehké téma (malokterá bakalářská práce na ÚRS má obecnější teoretický přesah), a proto 

její spis rád doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně. 

 

V Praze 3. září 2020       PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 

          vedoucí DP 


