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Posudek školitele na diplomovou práci Lucie ŠPATENKOVÉ 

Le moti[ ďaccueil dans les romans du Xlle siecle 

Přestože ve Francii jsou takzvaná "středověká studia" velmi populární, na 
Ústavu románských studií FF UK nebyla za posledních pět let obhájena ani jedna 
diplomová práce věnovaná tomuto dějinnému období. Starší studie, které máme k 
dispozici, se navíc věnují spíše jazykové analýze (ancien franc;ais, moyen franc;ais) 
než rozboru dobových literárních textů. 

Za největší klad diplomové práce Lucie Špatenkové tedy považuji výběr 
zajímavého a v českých poměrech dosud nezpracovaného tématu. Studentka se 
rozumně omezila na dvanácté století, jasně definovala zpracovávaný korpus 
(převážně romány Chrétiena de Troyes a lejchy Marie de France, dále pak některá 
anonymní díla) a tematicky se zaměřila na problematiku pohostinnosti. 

V úvodní části práce se autorka zaměřuje na téma cesty ve středověké 

literatuře. Její postřehy jsou sice velmi podmětné a zajímavé, nicméně z textu 
nevyplývá, proč právě tato část byla zvolena jako "úvod", tedy jakési uvedení do 
studované problematiky spojené s vymezením základního problému. Cestování sice s 
pohostinností úzce souvisí Uedno logicky předchází druhému), nicméně v úvodu 
vědecké práce bych spíše očekávala jasnou definici samotného pojmu pohostinnosti a 
stručné zformulování otázek, na něž se zbytek studie pokusí odpovědět. 

Stejná výtka platí pro krátkou kapitolku věnovanou metodologii. Ve 
skutečnosti opět o žádnou metodologii nejde. Autorka neuvádí, k jaké výzkumné 
škole či tradici se hlásí a s kým naopak polemizuje, neosvětluje, jakým způsobem 
bude pracovat s materiály, neuvádí žádnou specifickou terminologii. Celá kapitolka je 
vlastně jakýmsi stručným résumé následné práce: "nejprve budeme zkoumat X, poté 
se zaměříme na Y". (Rovněž není vhodné hned v úvodu zmiňovat veškeré "pointy", k 
nimž se má čtenář propracovat až v závěru jednotlivých dílčích studií. Pokud už vše 
víme na začátku, proč zkoumat nebo číst dál?) 

Hlavním těžištěm a bezpochyby nejzajímavější částí práce jsou kapitoly 
věnované jednotlivým místům a formám pohostinnosti, které jsou řazeny vzestupně 
od noclehů v měšťanských domech až po fiktivní paláce napřirozených bytostí. Podle 
mého názoru nejoriginálnější a pro odborného čtenáře nejpřínosnější částí studie jsou 
právě pasáže věnované postavám víl a jejich dvojímu mytologickému původu. (Tato 
problematika by si možná zasloužila daleko větší prostor. Zatímco analýza měšťanské 
pohostinnosti přináší jen potvrzení předem očekávaných hypotéz o stavovské 
solidaritě rytířů a redukci běžného obyvatelstva na anonymní masu, exkurze do 
"jiných světů" představují daleko zajímavější a často překvapivější sondu do 
psychiky středověké aristokracie.) 

Nejslabší částí předložené diplomové práce je bohužel její forma. Výběr 
středověkého tématu a práce s četnými cizojazyčnými prameny za obvyklých 
okolností ospravedlňují užití francouzského jazyka. Podobná volba však má smysl 



pouze v případě, že student tento jazyk dostatečně ovládá! 
Následující výčet hrubých chyb rozhodně není vyčerpávající (na některých 

stránkách by bylo třeba opravit snad úplně všechno), nicméně i tak poskytuje jakýsi 
hrubý náhled nejčastějších problémů: 

Členy (na mnoha místech - snad pod vlivem angličtiny - chybějí, jinde jsou špatně) 
Příklady: 

Str. 1: " Le voyage est des themes principaux" 
"entre les mains de Providence" ("Dieu" se používá bez členu, "la Providence" 

se členem) 
Str. 6: "glissement dans centre ďintéret" 
Str. 10: "l'origine de nouveau venu" 
Str. 13: "de professeur Kittregde" (totéž str. 39) 
Str. 18: "a jeune Perceval" 
Str. 20: "par ennui dont mourraient" 
Str. 24: "comment roi doit" 
Str. 28: ~~ce qui exclue civilisation" (Chybně časování slovesa i člen.) 
Str. 33: ~~pardonné par fée" 
Str. 46: Apres avoir par1é d'accueil que la fée réserve a un chevalier" 
Str. 47: Celý předposlední odstavec je textem s rekordním počtem chyb (absence 
členů, překlepy, chybné vazby). 
Str. 48: "dont role est rempli" 
Str. 52: "la peur de faim" 
Str. 55: "l'auteurs" 
Str.62: "de la poete" 

Chybné rody, chybná čísla nebo kombinace obojího: 
Str. 3: "la rencontre merveil1eux" 
Str. 5: "Trop séduisant pour etre oubliés, trop éparses pour constituer un systeme de 
pensée." (Podmět věty je v singuláru nebo plurálu, v mužském nebo ženském rodě? 
V každé části věty jako by tomu bylo jinak.) 
Str. 6: "son position d'élu" 

"Les résidents s'approprient le voyageur, et en lui offrant leurs vetements i1s 
indiquent qu'il est désormais le "sien" ... " 
Str. 9: "son non participation" 
Str. 10: "le monde telle que la noblesse le voulait" 
Str. 11: "cette étape devient en lui-meme" 
Str. 18: "une bete redouté" 
Str. 19: "Aucun des chevaliers qui la servent ne sont capable" 
Str. 27: "Second explication" 
Str. 34: "le désir sexuelle" 
Str. 35: "Issu de l'ancien panthéon des divinités celtiques, elles sonL." 
Str. 46: "ďune beauté extraordinaires" 
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Str. 49: "un personnale quasi-égale" 
"les milieux merveilleux quelconque" 

Str. 60: la connotation oriental" 
Str. 63: "un amour fratemelle" 

Překlepy: 

Str. 1: "une circulation vive.1 La grande ... " 
Str: 3: "Cette désignations" 
Str. 6: "son amie faée" (totéž str. 32) 
Str. 9: "un marchand un" 
Str. 10: "les l'accueil" 
Str. 22: "la court" místo "la cour" (totéž str. 27) 

Ere" místo Erec" 
" " 

Str. 30: "son désire" 
Str. 31: "il Gingras" 
Str. 31: "S'il s'uni a elle" 
Str. 32: "avoir franchit" 
Str. 45: "defenseur"; "secrets" 
Str. 52: "n'ont a ne craindre" 

"quelle serait capable de les protéger" 

Chybné slovesné či předložkové vazby, absence shody: 
Str. 3: "ils ne tentent pas a le rationaliser" 
Str. 5: "La plus grande proportion des textes inclus dans cette étude est les romans ... " 
Str. 6: "cesse représenter" 
Str. 10: "quete pour l'aventure" 
Str. 12: "s'empresse pour honorer" 

"essaient décourager" 
Str. 17: "similaire comme" 

"celui aide des deux chevaliers" 
Str. 19: "sont caractéristiques pour" 
Str. 20: "initiant parmi les membres" 
Str. 21 : "sert comme une garantie" 
Str. 23: "la plus grande est la renommée ... le plus honoré est Erec" 
Str. 30: "trait inhérent du caractere de Lanval" 
Str. 31: "il y a toujours question du corps" 
Str. 33: "assister a son amant" 
Str. 35: "Ce fait rapproche la fée ... au royaume" 
Str. 39: "insiste a montrer" 
Str. 40: "tout ce que Partonopeu voit émane une clarté" 
Str. 43: "Bien qu'on ne peut" 
Str. 45: "comme si de la fontaine dépendrait" 
Str. 46: "n'est pas aussi principale que" 
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Str. 46: "pénétrer a l'espace" 
Str. 47: "se tirer de l'affaire qu'a causé" 
Str. 49: "se different" 
Str. 60: "le symbole pour" 
Str. 61: "se concentre a" 
Str. 63: "indispensable pour" 
Str. 63: "s'en servaient comme une source" 

Chybně užité nebo neexistující tvary: 
Str. 1: État = stát, état = stav 
Str. 1 1 : "due" 

"n'y joue aucune importance" 
"assemblé" (totéž str. 46) 

Str. 13: Autorka si viditelně plete významy slov "tentation" a "tentative". 
Str. 14: Allemands Uména příslušníků národů se i ve francouzštině píší s velkým 
počátečním písmenem.) 
Str. 19: Slovo "sauveuse" ve francouzštině neexistuje. 

"mal enseignés" nebo "mal élevés"? 
Str. 24: "n'inspire pas une grande dignité du roi" (Autorka viditelně chtěla říci něco 
jiného.) 
Str. 26: Nelogické "ďun point de vue" 
Str. 27: "contraindre les privileges" (??? réduire?) 
Str. 28: "le plus privilégié" 
Str. 29: Autorka si plete slova "étrange" a "étranger". 

Autorka si plete slova "poisson" a "poison". 
"s'unir a Dieux" (Bud' "s'unir a Dieu" v křesťanském slova smyslu, nebo 

"s'unir a des dieux", pokud by šlo o pohanské bohy.) 
Str. 31: Autorka zaměňuje slovesa "attendre" a "entendre". 
Str. 63: "ils les usinaient pour en tisser de nouveau signification" 

Časté hovorové výrazy: 
Str. 23: "comme <;a Ere ne peut pas" 
Str. 39: "entrer dedans" 
Str. 60: "pie in de pieges" 

Syntakticky a sémanticky kostrbaté věty, jejichž obsah je matoucí, četná 

vybočení z vazby: 
str. 3-4: "Sire Yvain change son comportement irréf1échi et immodéré ce qui est 
accentué par sa folie apres qu'il a perdu sa dame jusqu'a la reconnaissance de la 
mesure." 
Str. 8: "Ainsi de l'hote de Graelant et spécialement lajeune fille ... " 
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Str. 12: Neuvěřitelná první věta prvního odstavce, kterou snad nelze přeložit do 
žádného indoevropského jazyka! 
Str. 29: "Elle représente un espace fermé aux humains il leur est impossible de 
pénétrer ... " 
V celé práci by měl rodilý mluvčí zkontrolovat interpunkci, která je naprosto 
nelogická a příčící se francouzským i českým pravidlům. 

Přestože na sekretariátu ÚRS FF UK je k dispozici přesný popis norem 
platných pro diplomové práce, studentka celou řadu z nich nesplňuje: 
- V celé práci chybí povinné odsazování citací delších než tři řádky. Výsledný text 

je pak méně přehledný a orientace v něm těžší. 
- V poznámkách pod čarou nejsou názvy publikací vyznačeny kurzívou. 
- Chybí překlady cizojazyčných citací do češtiny. Není přípustné, aby text práce byl 

makarónský. 
- Bibliografie není strukturována. 

Vzhledem k zajímavému tématu přesto doporučuji práci k obhajobě. 
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