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 Autorka práce se ve své tezi zabývá otázkou dětství u Jeana Racina, jak uvedeno v jejím 

názvu. Dětství (enfance) je zde pojato jako určité (počáteční) období lidského života (childhood 

v angličtině), nikoli jako stav nedospělosti, případně stáří. Budiž připomenuto, že oba významy 

tohoto označení jsou náležité a vyskytují se dodnes, tedy ve smyslu „potomek“, případně syn 

(viz Enfants de la Patrie ve francouzské národní hymně). Také původní latinský význam toho 

slova označuje osobu, která neumí mluvit, případně je nevýmluvná, jak lze nalézt např. v  Druhé 

knize Rousseauova Emila: „qui ne peut parler“. 

  

Stanislava Skřičková Jírovcová se inspiruje zejména Arièsovým pojednáním (L´enfant 

et la vie familiale sous l´Ancien Régime) z r. 1960.  

  

Rozlišuje přitom postavení dítěte v aristokratickém a měšťanském prostředí. Autorka 

používá výrazu „buržoazní“, který se v češtině vztahuje zejména k 19. a 20. století. Dítě je zde 

spíše označením pro „závislost“ na rodičích (str. 11), jež vyjadřuje období lidského života 

jedince, který začíná „rozum brát“ (avant la raison, tamtéž). Jak je v dramatu 17. století 

samozřejmé, pohybujeme se mezi klasicismem a antikou. Budiž řečeno na okraj, že antické 

odkazy nejsou v práci vždy zcela spolehlivé. Zejména skloňování antických vlastních jmen je 

bohužel často chybné, jakkoli by bylo snadné je ověřit. Např. Astyanax se vyskytuje 

v nenáležitém tvaru Astyanakt (sic!), Klytaimnéstra (případně Klytaimestra) se objevuje 

v podobě Klytemnestra apod. Objevují se též nesprávné tvary Astreé (str.18), Honorého 

(tamtéž), různé kostrbaté galicismy („v kontextu klasicistní tragédie je třeba rozlišovat 

interpretaci psychologie postavy a funkční analýzu její role“, str. 17 aj.). Jistá stylistická 

neobratnost, případně chybná syntax, jakož i chudoba slovníku je bohužel v práci poměrně 

častá („identita a hodnota dítěte“, chybný tvar „čtyřech“ m. „čtyř“, podivná věta „nejsou to ani 

jeho činy, často ani jeho jméno, co je jeho identitou“). 

  

Je tedy zvláště důležité zamyslet se nad samým významem slova „enfant“, ostatně 

psaného někdy, nikoli důsledně, s velkým počátečním písmenem (Enfant podobně jako 

Monsieur nebo Madame apod.). Tato skutečnost nás tedy přivádí k otázce, jak řečeno výše, zda 

nejde spíše o označení společenského postavení. Připomínám, že u francouzského dvora se 

dětem vykalo a že zletilost následníka trůnu byla stanovena na třináct let. 

  

Práce postrádá podle mého mínění hlubší hypotézu. V tom ohledu je například poslední 

věta poněkud nesrozumitelná: co zůstane „zůstane navždy nespatřeno“? 

  



Jak patrno, přes bohatou sekundární literaturu byla práce formulována poněkud ve 

spěchu. Některé formulace jsou nepřesné nebo konvenční. Například věta o tom, že Jean Racine 

byl „jednou z nejvýraznějších postav francouzského dramatu“ a že „jeho jméno se učí děti 

napříč světem“ jsou vágní floskule. O jisté nedbalosti svědčí také skutečnost, že se v práci 

vyskytují opakovaně věty začínající malým písmenem. 

  

Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji hodnocení bakalářské práce 

klasifikačním stupněm „dobře“. 
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