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V bakalářské práci s názvem Pierre Corneille; Tragédie basée sur le 

contexte historique si Martina Králová předsevzala prostudovat Corneillovu 

tragédii Cinna v souvislosti s jejím dvojím historickým obzorem: coby 

jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu, naplňující tehdejší 

požadavky na příslušný žánr; a coby text, který vychází ze starověkého 

historického námětu. Autorčinu volbu vedlo její obdobně dvojí oborové 

zakotvení filologické a historické. 

   Práce se zaměřuje na porovnání Senekova hypotextu a Corneillova 

zpracování téhož námětu, aby mezi nimi odhalila podobnosti a rozdíly a 

aby je poté interpretovala ve světle dějinného, společenského, 

filosofického, estetického a ostatně i biografického kontextu Corneillovy 

tvůrčí trajektorie. 

   Text Martiny Králové se dle tradičního schematu dělí na část teoretickou 

a praktickou.  V prvním oddíle autorka shrnuje původ a úlohu antického 

divadla  (ve smyslu žánru i ve smyslu kulturní, politicky výchovné 

instituce) a v obdobném úhrnu představuje situaci ve Francii XVII. století. 

V druhé části BP přistupuje k rozboru Cinny, jemuž předchází synopse 

Senekovy hry. Po dějové, psychologické a rétorické komparativní analýze 

Corneillovy tragédie, jíž prochází zřetel na aristotelské i pozdější kategorie 

(jednoty času, místa a děje, věrohodnost a přiměřenost), si všímá 

v samostatných podkapitolkách kategorií jako osudovost a tragično a 

průběžně jakož i v závěru vyzdvihuje axiologické posuny, jimiž Corneille 

zacílil své dílo k apologii, ba apoteóze smířlivosti a éthosu odpuštění. Věru 

netřeba dodávat, nakolik tato hodnota nabývá na významu právě dnes… 



    Želbohu BP Martiny Králové trpí nedostatky, jejichž různorodost a 

četnost ukazují, že práci průběžně nekonzultovala a znemožnila tak 

vedoucímu plnit jeho roli. Zároveň si tím pod sebou podřezávala větev. 

   S jazykem nakládá macešsky ve dvou naprosto zásadních zřetelích, 

pravopisném a mluvnickém. K nim se pojí odbytá typografie. V práci se 

takřka nevyskytuje stránka, jež by byla „čistá“ – bez těchto chyb. Uvádím 

je v každé kategorii výběrově a několika málo příklady, neboť korektura 

jednak není mým úkolem, a jednak by se posudek změnil v sáhodlouhý 

seznam vzhledem k tomu, kolik chyb do textu vniklo. Lze začít 

pravopisnými prohřešky (nesprávné zdvojení konsonantu (finallement 

takřka pokaždé, mennace, s. 44; naopak réele bez zdvojení) a pokračovat 

začátečnickými omyly v rodě a čísle a morfologickými záměnami 

(homofon: a versus à, s. 18; ind.pres. 3 os. sg. versus minulé příčestí 

sloves typu finir, s. 18, 37, 41...).  Vrcholem ledabylosti pak je, když na 

téže stránce najdeme stejné, avšak různě, několikrát chybně a několikrát 

správně napsané slovo (régle x règle, 44). K tomu se pojí pravopisné 

chyby v základní terminologii (bienscéance, 15 et sq.). Pro autorku jako 

by pod práh rozlišení padal rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou (6), mezi 

de a du, mezi přítomným participiem a deverbálním adjektivem (6, 

„concernante“ 37, 42…). Také nesoustavně zachází s mezerami a 

nejednotnost nepanuje ani ve formě antických jmen (některá mají 

francouzskou formu, jiná českou). Komolí jména (Scalinger místo Scaliger, 

15) a nesprávně volí předložky či spojky (18) a synonyma s ohledem na 

kontext (le permis d´Auguste, 35). Dále zaznamenáme záměny 

podobných slov (relever x révéler) a mrzačení slovesné rekce (39).  

Častost překlepů vyvolává závrať (jen pro příklad: suppérieur, il místo Il, é 

místo à, da místo la, presonnages, royalté, 42 – tj. šest na jediné straně, 

nepočítaje v to chyby spíše ryze pravopisné!). Jazyk práce poškozují 

rovněž deformace slovosledné a syntaktické, mnohé opět rázu 

začátečnického, a nedůslednosti v uspořádání bibliografických údajů.  

K nedostatkům vyššího řádu patří interpretačně nijak nekomentované, 

tedy neproblematizované, a proto naivní zacházení s iluzorní kategorií „jak 



se to seběhlo ve skutečnosti“ (7)1 a povšechně příliš nízký stupeň osobní 

reflexe: ani práce na bakalářské úrovni se nemusí (a nemá!) omezovat na 

kompilaci. Mutatis mutandis si čtenář až nevěřícně klade otázku, jak vůbec 

může být text, jenž má svědčit o určité odborné i lidské zralosti, k níž 

patří mimojiné sebekázeň, schopnost soustředění a pečlivosti, zaplaven 

tolika druhy nedostatků, a každým navíc v tak obrovské míře. 

   Tuto práci tedy k obhajobě nedoporučuji, nanejvýš mohu připustit tento 

kompromis: autorka nechť je připuštěna k obhajobě  jen za podmínky, že 

vypracuje pečlivá a důsledná errata, jež komisi předloží a při jejichž 

sepisování se pocvičí ve schopnostech, o jejichž nedostatku stávající verze 

práce svědčí. In fine tato errata alespoň dodatečně a částečně napraví to, 

co bylo opomenuto a odbyto. 

 

 

 

Doc.PhDr. Catherine Ébert, PhD.                                   Praha 2. 1. 2017 

 

                                    
1 A protože je autorka jak literární, tak obecná historička, měla by být před těmito lapsy 

chráněna dvojnásobně! 


