
Posudek na diplomovou práci Juraje Horvátha The lndividual and Community in the 
Early Novels oJ George Eliot 

Práce vyniká především podrobnou analýzou morální stránky jednání důležitých 
postav v raných románech George Eliot. Metodologicky přínosný je pohled rozlišující mezi 
společenstvím (Gemeinschaft) a společností (Gesellschaft). 

Už ale zde lze namítnout, že si práce nepříliš všímá jevů spojených se zánikem 
tradičních společenství a procesů typických pro formování moderní společnosti, počínaje 
metodismem a konče nepochopitelným světem páně Tullivera v Mlýnu na řece Floss. 
Poněkud komicky v tomto ohledu působí výklad známé scény, kdy snaha paní Tulliverové, 
aby malá Maggie měla nakadeřené vlasy, motivovaná obavami typu "co tomu řeknou lidé", je 
pokládána za výraz vztahu typického pro společnství (s. 59). 

Závažnější metodologický problém spojený s používáním dichotomie "společenství -
společnost" vidím v jejím prolínání s jinou, a bohužel ještě schematičtější, filosofickou 
dichotomií "idealismus - realismus", a to především v první části práce věnované románu 
Adam Bede. Nelze popřít, že idealismus jako základ individualistických nebo 
fundamentalistických postojů je předmětem kritiky v mnoha románech Eliotové, ale vesměs 
jde o daleko složitější a jemnější rozdíly - viz např. vztah mezi racionalistickým idealismem 
učence Casaubona v Middlemarchi a Dorotheiny duchovnosti, jejímž analogem je zbožnost 
Terezy z Ávily. Nejsem přesvědčen, že v raných románech tyto jemné nuance zcela chybějí
naopak, některé pasáže práce k nim explicitně či implicitně odkazují. 

Dále je třeba říci, že samo vymezení pole zkoumání je problematické v tom smyslu, že 
práce vůbec nepřihlíží k dalšímu vývoji vztahu mezi reprezentacemi a hodnotami společenství 
i jedincova vztahu ke společenství v románech jako Middlemarch, Romola a Daniel 
Derronda. Zde se tyto vztahy výrazně komplikují a znemožňují - jak bylo naznačeno výše -
schématickou hodnotovou klasifikaci založenou na termínech "idealismus" a "realismus". 
K tomuto závěru práce také implicitně poukazuje, hlavně v prostřední kapitole o Mlýnu na 
řece Floss. Je škoda, že diplomant nepřečetl více sekundární literatury a nepodíval se např. 
na velmi zdařilou disertaci Dr. Aleny Dvořákové-Cowley, zabývající se pozdějšími romány 
George Eliot ve vztahu k Meredithovi a Hardymu. 

Na závěr musím poznamenat, že zejména distinkce "idealismus - realismus" není 
pojata dostatečně teoreticky. Není např. jasné, zda "realismus" je spíše wordsworthovským 
romantismem, naivním empirismem, vírou ve věčný řád morálních hodnot nebo, jak se ukáže 
na závěr, uměleckým přístupem. "Věci", ke kterým práce často odkazuje, jsou pojaty značně 
abstraktně, takže se čtenář někdy neubrání reminiscencím na spor nominalismu s realismem 
ve středověké filosofii. 

Přes tyto výhrady a další víceméně formální vady - velmi krátké české resumé, které 
je nutno rozšířit na 5 normo stran a vložit do práce, a také značné množství překlepů, lze říci, 
že se v práci můžeme ojediněle setkat se zajímavými přehodnoceními kritické literatury, 
například pasáži na s. 13, korigující Milnerovu interpretaci Adama Bede. 

Doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit velmi dobře. 
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Prof. Dr. Martin Procházka, CSc. 


