
Posudek na diplomovou práci Lucie Špatenkové 
"Motiv pohostinnosti ve starofrancouzských románech 
12. století" 

Zvolené téma je náročné jak pro zvolené období, ~. starofrancouzský středověk, tak pro 
syntetický ráz pojednávaného problému, a po věcné stránce diplomantka dokazuje, že se při ještě 
únosné míře redundance úkolu dokáže zhostit dobře, počínaje smysluplným využitím primární i 
sekundární literatury a konče utříděním a uspořádáním látky. Práce je zřetelně konstruována na 
dvou osách, totiž na vlastním tématu pohostinnosti, jehož podstatnou roli ve středověkých příbě
zích diplomantka velmi dobře osvětluje, a na významu nadpřirozených prvků v epice bretaňského 
a antického okruhu, jejichž význam je zajímavě objasněn a jež dodává tématu pohostinnosti po
zoruhodnou polaritu. Nadpřirozený moment se v práci vyhraňuje především jako téma milostné
ho svazku rytíře-smrtelníka a ženy-víly, opět polarizované vztahovým modelem "Meluzíny" (nad
přirozená ženská bytost snažící se "integrovat" v pozemském světě) a "Morgany" (víla odvádějící 
vyvoleného muže do světa nadpřirozeného). Obecná interpretace je spíš sociologická a vychází 
z existenčních zájmů a potřeb, takto imaginárně uspokojovaných, dobového příjemce této litera
tury (hledisko literární recepce), jde ovšem o zorný úhel zcela oprávněný a přijatelný, i když ne 
dost zřetelně metodologicky defmovaný. Práce zmiňuje také kulturní a literární zdroje různých 
obsahových prvků objevujících se v této epice; méně se zaměřuje na jejich případnou úlohu a 
hodnotu v lidské imaginaci jako takové, tj. jako obecné lidské schopnosti. Toto zaměření mohlo 
být explicitněji vyjádřeno v úvodu, ten je nicméně jasný a dobře vystihuje rozvržení látky. Diplo
mantka dobře přihlédla k radám konzultanta a frekventovaná epická schémata "morganské" a 
"meluzínské" rozšíiila o jedinečné zjevení nadpřirozena křesťanského, jež tvoří stěžejní moment 
Chrétienova Pera/vala a dává tajemné metafyzické vyznění i jiným scénám tohoto románu, v nichž 
je pohostinnost ústředním tématem: přijetí Percevala u Krále Rybáře, které - jak diplomantka do
bře napsala - klade na hosta jiné požadavky než běžný společenský styk (a na rozdíl od přijetí ví
lami není po úvodní chvíli bezradnosti dál vymezeno smlouvou), vyžaduje od hosta bezprostřed
ní a správnou reakci, a stává se tedy zkouškou a bodem osudového selhání. Tento atypický, leč 
uzlový prvek diplomantce umožňuje přiměřeněji ukázat poměr křesťanského a pohanského nad
pruozena ve vztahu k rytířství. 

Pokud jde o formální zpracování, nemám podstatnějších námitek, čeština není ovšem 
úplně bezchybná. Zvlášť četné jsou chyby v interpunkci, čárky uvnitř souvětí někde přebývají, 
jinde chybějí, uvozovky jsou místy zapisovány chybně. Opakovaně se vyskytuje chyba v rozlišení 
jakoby/jako by, předložka skrze je nadužívána a najdeme ji v kontextech, které čeština vyjadřuje ji
nak (zvl. str. 12, kde věta celkově dost deformována); stejně předložka oproti. Několikrát narazíme 
i na základní chyby v časování sloves (3. os. mno -í/ -fJl, minulé příčestí ti.rkl/ minu~, jež má český 
pisatel povinně ověřovat ve slovníku nebo v Pravidlech; najdeme i hrubě chybný tvar ví místo vědí 
v 3. os. mno Spisovnější tvar přec-e je systematicky nahrazen tvarem přeci. Občas se vyskytne syntak
tický galicismus (str. 9, 21, 39) nebo inkoherentnost (např. nedostatečným vyznačením vsuvky: 
str. 26, 33, 34), které ztěžují pochopení. Někdy i použitá spojka zatemňuje logickou spojitost (str. 
6, 13). Nejisté je i používání přivlastňovacích zájmen jeho, jfJi, jfJlch/ sv,g; nejhůř na str. 45: Díky.rvé 
nerozumnosti mu nezf?ý1)á než ... (chybné je i použití předložky díky). Menší chyby se vyskytnou 
v psaní velkých písmen. O věži se může říci, že městu vévodí, ne že kral"fje (str. 15). Výraz ,,1) příhodě 

hradil Pire Aventure" je česky špatně postaven (str. 15). Nejednotně jsou skloňována vlastní jména 
Enide a Parthenopeu. Občasné jsou i chyby v užívání adverbií vzniklých spojením předložky a 
substantiva (chybně narozdíl, vpodstatě a za těžko, na blíZku apod.) Str. 28: Erek odmítne přerušit mttt, i 
kcfyby to měl f?ýt .rám král, kdo.ri přfJe ... má být správně: i kcfyžje to sám krá/: přece tomu tak je; a ještě 
spíš by mělo být zdůraznění vyjádřeno prostým členěním větným, nikoli kopírováním francouz
štiny: i kcf.yŽ se s ním setkat chce sám král. Str. 29: Král se ze zadumání neprobttdí, nýbrž probere, pří-



padně procitne; zadumání není v češtině totéž co spánek. Používání normalizačního novotvaru 
odsouhlaJit místo správného seh/Jálit by se mělo trestat (str. 35). Tamtéž: slovo avatar není v češtině 
doloženo, navíc není jisté, zda je užito správně. Str. 38: v češtině nelze říci: dívka ho odmítne svého 
požadavku ::prostit. muselo by jít už o závazek, na který druhý přistoupil; správně tedy má být: od
mítne od požadavku ustoupit, či Z něho slevit. Str. 39: pravopisná hrubka v domě Lance/otovi hostitelky! 
Spisovnější než 1!J!Jit naproti je 1!J!Jit vstne (str. 43, 44); zřejmě neuvědomělá přílišná hovorovost i jin
de: šlamas[yka (str. 53), ryšponovaná vznešenost (místo rypjatá, str. 54), seh/Jálně místo záměrně, obě dvě 
místo prostého obě. Str. 45: místo Takjak s nimi practgiby bylo správnější Podle toho,jak ... Str. 46: 
falešná účelová věta (galicismus), v češtině nepřípustná. Str. 47: Dvě slovesa v nesourodé vazbě: 
respektovat a podvolit se vůli (tvar vůli nemůže být funkčně zároveň akuzativem i dativem, i když je 
pro oba pády shodný). Str. 65: dtit strach k něčemu není česky. Str. 68,4. ř. od konce:jen je popsal ... 
se v textu k ničemu syntakticky nevztahuje. Str. 70: kfivolakými uličkami pl'!Ýe~I.ŠPíf!J a bláta ... Ryze 
formálně vzato: česká typografie zakazuje, aby jednopísmenné neslabičné pIDožky stály na konci 
řádkl' odděleně od členu, k němuž patří. Konečně si také nejsem jist, zda je úplně nezbytné měnit 
zaběhané výrazy, např. místo běžného Kulatého stolu hovořit o stolu Kruhovém; ani tím, co zís
káme nahrazením slova bretaňsry slovem bretonsry. Mé!usine by se česky ovšem měla zapisovat buď 
Meluzína, nebo Me/usina, ale ne Melusína, jak to činí diplomantka. 

Tyto připomínky nic nemění na dobré kvalitě předložené práce, jde převážně o drobnosti, 
zpracování látky a struktura práce plně obstojí; proto ji doporučuji k obhajobě bez výhrad. 

V Praze 15. září 2007 
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Václav Jamek 


