
Posudek školitelky na bakalářskou práci Anety KLÍMOVÉ 

Le Consentement : pour un nouveau genre littéraire ? 

 

 Autorka bakalářské práce studuje na FF UK jak Francouzskou filologii, tak 

Mezikulturní komunikaci. Jde o velmi talentovanou a motivovanou mladou ženu 

s mezioborovým zaměřením a ambicemi pokračovat v magisterském studiu na pařížské 

Science-Po (obor Affaires européennes – spécialité culturelle).  

 Aneta si zvolila téma i korpus své práce zcela samostatně. V průběhu konzultací došlo 

k redukci korpusu jen na román Le Consentement Vanessy Springory, protože druhý původně 

zamýšlený zdroj (Camille Kouchner: La Familia grande) se ukázal jako nepříliš literárně 

zajímavý text. 

 Téma bakalářské práce je velmi aktuální z několika paralelních důvodů: Jednak 

francouzskou společností ještě rezonují dozvuky kampaní #metoo a #balancetonporc, jednak 

sociologické přístupy v literatuře se postupně stávají dominantními v oblasti dnešní teorie i 

kritiky a neposlední řadě je třeba zmínit i jistý mezigenerační konflikt stavějící proti sobě 

dřívější osmašedesátníky, vzývající bezbřehou osobní svobodu, a dnešní mentalitu, mnohem 

citlivější na všemožné formy manipulace z pozice silnějšího a daleko intenzivněji ochranářskou 

co se týče dětí a mladistvých. Za hlavní přínos práce považuji právě toto diachronní zaměření 

na posuny ve francouzské mentalitě mezi sedmdesátými lety a dneškem.  

Autorka však zároveň nezapomíná ani na literární aspekty věci. Le Consentement není 

jen osobním svědectvím. (Byť pro potřeby dnešních soudů, ať už reálných, nebo „jen“ těch 

mediálních, často dochází k podobné sémantické redukci.) Jde o částečně fikční text mající jisté 

estetické ambice. Už jen proto, že právě Matzneffův „status spisovatele“ kdysi posílil 

agresorovo dominantní postavení a de facto umlčel jakékoli výraznější protesty proti zneužívání 

dětí z jeho strany. Vanessa Springora tedy dnes musí bojovat prostřednictvím literatury, aby 

Matzneffa „porazila na jeho vlastním hřišti“. 

V této souvislosti bych – přinejmenším na konci práce – uvítala nějaké rozšíření 

perspektivy (onu typickou francouzskou „ouverture“) o další současné autory užívající 

obdobnou strategii. Samozřejmě by se nabízely paralely se spisovatelkami zpětně se 

vyrovnávajícími s dřívějším zneužíváním, ale také mnohem obecnější formy mezigeneračních 

konfliktů ventilovaných skrze literaturu. (Jen pro příklad: Michel Houellebecq v románech 

Elementární částice a Platforma velmi tvrdě zaútočil na svou matku, která je v textech i s celou 

svou generací vyobrazena jako vrcholně sobecká osoba, jež opustila vlastní dítě, aby si mohla 

náležitě užít v rámci místní hippie komunity. Lucie Ceccaaldiová v roce 2008 kontrovala 



románem L’Innocente, v němž čtenářům představila vlastní verzi událostí, a odpověděla tak 

synovi jakousi veřejnou obhajobou osmašedesátnické svobodomyslnosti. Oba spisovatelé, 

matka a syn, se následně střetli ještě několikrát. Z pohledu dnešního čtenáře samozřejmě není 

ani tak důležité, co kdo komu v konkrétní rodině přesně provedl před mnoha desetiletími, jako 

spíš ona velmi obecná mezigenerační polemika ohledně lidské svobody, rodičovské 

odpovědnosti, ochrany mladistvých, měnících se společenských norem apod.) Springořin 

případ je, pravda, specifický svou trestněprávní dimenzí, nicméně v širších souvislostech se dá 

velmi dobře začlenit do onoho proudu mezigenerační konfrontace, který dnes do značné míry 

spolu-určuje francouzskou literaturu.  

Osobně mám pocit, že po dlouhém období strukturalismu, Nového románu a dalších 

imanentních tendencí se fikční Francie znovu otevírá okolnímu světu, řeší jeho problémy (viz 

Viartův pojen „littératures de terrain“) a rehabilituje angažovaného autora (dnes spíše „auteur 

impliqué“) jakožto osobu, která chce zasahovat do řádu věcí skrze uměleckou tvorbu. 

 

Bakalářskou práci Anety Klímové obecně považuji za velmi kvalitní, takže ji vřele 

doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“. 
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