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Oponentský posudck diplomové práce 

J uraj Horváth sc ve své diplomové práci zabývá prvními třemi romány George E1iotové 
(Adam Bede, The Mill on the Floss a Silas Mal11cr), a to ze zcela specifIckého hlediska 
vztahu postava společnosti. Jde o významnou otázku, neboť romány Eliotové jsou situovány 
zpravidla do doby na počátku 19. století, tj. do té fáze dějinného vývoje, kdy se v Anglii 
vlivem začínající industrializace rozrušuje tradiční společenský řád a objevují se nové, do té 
doby neznámé společcnské podmínky, zasahující i do života venkovských komunit. 
Při definici tohoto přerodu Horváth vychází ze známé Tonniesovy polarizace mezi tradičním 
pospolitým společenstvím (Gemeinschaft) a model11í fragmentarizovanou a heterogenní 
společností (Gesellschat1), jak ji na situaci Británie 19. století aplikuje Suzanne Graverová 
(ale i jiní autoři). Protože mu však nejde o postižení této společenské proměny (jako o ni 
zatím v zásadě nejde ani Eliotové), nýbrž o analýzu postav, vztahuje charakteristické rysy 
obou společenských typů na jedince jako aspoň částečné reprezentanty těchto typů. Výchozí 
tezí se mu tak stává jiná polarizace, a to mezi individuálním typem realistickým, 
reprezentujícím Gemeinschaft, a idealistickým, reprezentujícím Gesellschat1. 
Úskalí této analogie spočívá celkem průhledně ve zjednodušení vazby mezi 
charakteristickými rysy jedince a charakteristickými rysy společnosti. K zajímavým 
interpretačním možnostem dospívá diplomant ještě u románu Adam Bede, kde pod tímto 
ZOl11ým úhlem může vyložit postavu titulního hrdiny nezjednodušeně a odmítnout např. 
Milnerovo neproblematické hodnocení Adama jako ztělesnění samotných principů venkovské 
komunity, v níž se děj odehrává. Horváthův výklad nutnosti přerodu Adama jako 
idealistického sobce v aspoň částečného "realistu" je daleko přesvědčivější. Nicméně u 
dalších postav už se mu podobně plastický výklad tolik nedaří a kapitola vyúsťuje v poněkud 
schematickou implikaci ideálu tradiční pospolitosti, jemuž se všechny postavy musí nakonec 
podřídit. U následujícího románu pak diplomant raději svou binární koncepci realistických a 
idealistických hrdinů nepřipomíná, a to nejspíše proto, že Maggie Tulliverová se podobnému 
schématu vymyká. Diplomant ji sice přiřazuje do "tulliverovské" skupiny spolu s jejím otcem 
(tj. skupiny nesoucí spíše rysy Gemeinschaftu), ale to její postavu zcela nevystihuje. Např. její 
návrat od cikánů není jenom nutností přimknout se ke známým hodnotám své společnosti 
(cikánská komunita jistě také není Gesellschaft), nýbrž problém, který Eliotová později 
explikuje v předmluvě k Middlemarchi - rozpor mezi touhou po přesahu vlastní identity (v 
misionářském idealismu) a praktickými potřebami každodenní reality srážejícími jedince zpět 
na zem. Proto lze také těžko dělat paralelu mezi Tulliverovou neschopností vyrovnat se 
s nastupujícím Gesellschaftem a Maggiinou epizodou s cikány (viz str. 47). Podobně obtížné 
je takto vykládat postavu Maggiina bratra Toma: je jeho puritánská netolerance vůči sestřině 
lásce k Philipovi a jeho snaha usilovnou prací zachránit rodinný majetek výrazem téhož 
založení (tj. gemeinschaftsky realistické dodsonovské linie)? 
Ani u Silase Marnera není snadné plně obhájit vzorec regenerujícího přimknutí k hodnotám 
venkovské pospolitosti, které jedince vykupují ze sobectví jako rysu gesellschaftského 
idealismu. Román, jak diplomant ví, má silné wordsworthovské podloží a stejnou roli jako 
sounáležitost s bližními tu hraje obroda vztahu jedince k přírodě (Silas se opět věnuje svému 
léčitelskému umění naplno a ne jen náhodně, a této skutečnosti je věnována rozsáhlá pasáž 
značné evokační intenzity). 
Tímto chci upozornit na nejmarkantnější sporné rysy jinak zajímavého a soustředěného 
rozboru. Na druhou stranu lze zajisté vyzdvihnout očividné klady Horváthovy práce, 
především jeho uvážlivé zacházení se sekundární literaturou, zdařilé výklady některých 
dílčích problémů a konečně i celkem bezpečnou orientaci v dalším (významnějším) díle 



George Eliotové. Také snaha pojmout téma koncepčně a riskovat výhrady vůči některým 
interpretacím zaslouží nakonec uznání. Z fom1álního hlediska by bylo ještě potřebné odstranit 
několik jazykových či pravopisných nedostatků a místy zpi-csnit poznámkový aparát. 
Diplomovou práci Juraje Horvátha považuji za poměmě zdahlý, třebaže místy ne zcela 
dotažený pokus o uchopení zadaného tématu a doporučuji ji k obhajobě. V návrhu hodnocení 
se spíše kloním ke známce velmi dobré, ale v případě kvalitní obhajoby nenamítám nic ani 
proti výborné. 

16. září 2007 


