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 Diplomová práce redigovaná pod vedením doc. Evy Voldřichové Beránkové, sepsaná 

kvalitní, takřka bezchybnou francouzštinou, se zabývá Sartrovým dramatem Huis Clos, 

uváděným u nás obvykle pod názvem S vyloučením veřejnosti, je dobře a přehledně 

strukturována a doplněna bohatou sekundární literaturou. 

 Jde o zdařilou zevrubnou analýzu. Anna Dautová pracuje s francouzskými, méně už 

českými prameny. Zabývá se mj. problematikou, kterou autorka označuje jako „fabrication d´un 

être humain (divine ou athée)“. Této klasifikace využívá autorka jako východiska své analýzy, 

aby dospěla k formulaci o společenské samotě (ve francouzštině „l´isolation sociale des 

individus“, kterýžto pojem, budiž řečeno na okraj, mi připadá poněkud nešťastný, navrhuji 

spíše „solitude“ nebo něco podobného).  

 Jak uvedeno, jde o komplexní, přehledně strukturovanou analýzu, jakkoli místy 

poněkud tradiční: jde zejména o starodávné „dilema“ mezi materialismem a náboženskou vírou.  

Autorka dospívá k závěru, že  

„Huis Clos est un jeu (sic!) littéraire qui doit convaincre le spectateur que même si Dieu 

existe, cela ne change rien.“ 

Jde o precizní, zdařilou práci, jakkoli místy poněkud neobratně formulovanou („le 

premier personnage auquel le spectateur est confronté est Garcin“. V zásadě jde o promyšlený 

text s tou malou výhradou, že osobně postrádám reflexi o tom, odkud pramení naléhavost 

autorského sdělení, tedy co podle autorčina názoru přetrvá, co je živé a inspirativní mimo 

kontext doby vzniku uvedeného díla, jinými slovy, zda toto dílo dnes „nešustí papírem“. 

Domnívám se osobně, že následující autorčin závěr, který sděluje, že 

„pour conclure, nous pouvons constater, que Huis Clos est un texte bien organisé sur 

tous les niveaux“ 

by bylo dobré prohloubit a promyslet.  

Např. formulace, že „le film ne nous touche guère. C´est un brillant exercice, mais ce 

n´est qu´un exercice“ by mohl být jedním z dalších východisek, které by bylo lze vztáhnout i 

k Sartrovi samému. Posuzovatel práce tedy trochu postrádá náležité „vcítění“, ze Sartra čiší 

jakési prázdno, ledaže by smysl byl právě v tom zmíněném prázdnu.  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuji hodnocení práce Anny Dautové 

klasifikačním stupněm výborně, samozřejmě v návaznosti na průběh obhajoby. 

V Praze, dne 28. srpna 2021 

Doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc., oponent 



 

  


