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1,,1 . .21 Et na l)stavu české literatury a literární vědy FF UK Praha 
pod 1l~'t/.vel1l Negativní humanismus Michela Houellebecqa 

Clli,[I.: ,1 P:'c,' 1(·; '] ~ diplomové prúce je románová tvorba Michela Houellebecqa a její 
,-ru:)/J' LOIl~,.:':,t L.\ lHl V)lrazných tendencí současné francouzské literatury -negativního 
hl1lauis:llLl a llU\ l;hu rcalismu. Diplomant proto v jednotlivých kapitolách postupně uvádí do 
situace LÍ"<ll1coll/.ského románu od dob Balzaka, Flauberta, Zoly a charakterizuje jeho 
\')'vojo\'(; pcri petic až dodnes. Po detailním rozboru Houellebecqova dosavadního díla a jeho 
lai'''lenÍ Liu sou:;lsného i literúrně historického kontextu pak následují kapitoly sledují 
\ ! liu!:lkhccr]u'> ("orbě prvky realismu a poté negativního humanismu, a uvádějí tak 
:T~\I\V,,' J<;,1,"~l;:),nosti S literární tvorbou i filozofickým myšlením zejména jeho 

i,:dci l.'.,:lL 

h;'tcc mú dl)břc p:'Lllnyšlcnou strukturu, je systematicky vedená směrem k ohledání pracovní 
hypU(l':/'), Vyk,v,u.ie všechny clúležité atributy vědeckého textu - jak v hloubce zmíněných 
~:nal)/, tak v ;lr~~H1i1cntaci. ale též v udržení věcného tónu bez odboček od daného námětu. 
),iú;' ( ,;ir,',;",' í (l podrobnou znalost jak literárních děl nejen francouzských autorů, tak i 

,11l1',lr:II..:r:,I,)·' "; či méně blízce spjaté se zvolenou tematikou. 

V dmi k ladně hodnotím skutečnost, že si autor práce udržel naprostý odstup od obrazu, jaký o 
Iloucl!chccl]llyi \yl\'oi'ila ii'ancouzská, avšak i česká žurnalistická kritika, která akcentuje 
kontrovl'r/.nÍ ;)lll(Jhy spisovatelovy osobnosti, připomíná rúzné aféry spojené buď s jeho 
/i"(1toDi,el1:, ::cn,l (lko]nostmi vydání jednotlivých románú. Ondřej Kavalír představuje 
: 111L :dc'1l"C: ;:li~,k 1 jc(;];l! 'L v)lznamných osobností současné francouzské literatury a kultury a 
'~;'ilTI ' <: ['t'--'ch: ~lll1 najeho včdomé navazování na výše zmíněné velikány francouzské 

Ll,.1r:ttllľY. a!e i Uil dtdcžité filozofické (Schopenhauer, Nietzsche ... Cioran), sociologické, 
~:illr(1po!l1gich; :1 další (Claude Bernard) proudy. Diplomant své závěry dokládá dobrými 
ilrg,Inh' l'y a vh,)~i:1Č ;;,\'01cll)ll11i odkazy ke zdrojúm svých poznatkú. Vedle trojice spisovatelú 
'\ Ir:'tci :-;l,' n:':li\ i,;:. proč llC Stendhal) Balzac-Flaubert-Zola, kterým je věnováno hodně 
II ,t():T ;L:Z::''-ll''l;;':\ diplomant ani na vzdálenější souvislosti s literáry a mysliteli jako 
lit;,::!.!:' L:, !:(" :'~:llcauld, La Druycre, Montesquieu, Voltaire ... a samozřejmě neopomene 
: ~i:t ky ';:ll~C j !r.J:i.'lkbccqova díla s tvorbou a názory autorújako Baudelaire, Céline, Sartre, 
(\LllllU~; ~L~. 

/ ;~:I\t::::\\ pÚCl1 \'ypl)vú, že Houcllebecqova mnohovrstevnatá inspirace ľúznými autory a 
;,lyé;1cllkO\)ll1i !limItl) není nahodilá, naopak. Z citací vybraných úryvkú navíc lze snadno 
, \ , ll!, \ ;.,: i í :,[ "U'l\:Cq ph:s rl1znorodost syžetú a rúznost zpracování, přes vývoj 
i', /li'( ': ~('li,-';:! 'i\lvině stylu, tak samotného tvúrčího záměru, nicméně zústává autorem 
i ;,:J.0:::'::IY· /,pr:::-)\ :l\':\ stúle podobné otázky - a přestože je ohledává z rúzných pohledL't, 
jj1Cl pUSl\lj k nilll se v pudstatě nemění. 

!:j p', )jiLI): ! ,:','r: nuv)1 úhel pohledu na Houellebecqovu tvorbu nejen srovnáním s klasiky 
!>:'I,C()L~/sk( iil',: ',dul",' a pJ\'SIl)'m vytyčením shodných i rozporných momentújeho děl se 

1;,'01; I, '\'ll;:i~''. I ,]in!o·jti. Navazuje pak také hledáním styčných bodú s tvorbou autorú 20 . 
. c,k,. ,.1 :il"l\i:,Jílko pOII01md překvapivě v rozboru púsobí vytyčení paralel s autory jako 



Ikcke~l :~Ileb() Pcr~:c. avšak Kavalír má pravdu, že i oni patří do kontextu, s jakým 
I !\ll!ellch:cqo\: ",llll:my rezonují. Nový román je zmiňován jen pro nezbytné uvedení do 
.. ' 'l , I ~ I, ',i Si) Ti :í·: k (ho . poválečného francouzského literárního prostředí a podhoubí 

.J,.' l:~k časté ~: '-,dL zcela opodstatněné -je například přirazení Houellebecqa k autorúm 
~ollC:asného proudu tzv. autofikce: výrazné prvky tohoto přístupu k literární tvorbě lze u 
I I,H!el:ch:cqa S!;l:(',:čně najít. l dalších Houellebecqových generačních kolegújsou oproti 
ČJsl,) Cil,l\lli,:n ,::'.::gbederovi a Duteurtrovi uváděni i další: velmi zajímavá je paralela 
: .l:::!!l :\l~il I),i : .,:;1 :1 podobně (mnohem stručnější) s Yasminou Rezou či Laurentem 
: ).il l ,II(',I,'I11: i';.iCOllzské zdroje neuvádějí. Podobně trefné je dohledání spojitosti 
< i'i; i I,L1' :11 K lmel.:1 'Yl. V případě Duboise, Rezy, Quintreaua se však nabízí otázka, do jaké 
míry volba prú\č tétCl snuvislosti vychází z diplomantovy znalosti kontextu francouzské 

2 

li L:ralul\ pranL,dohně především skrze české překlady současné francouzské literatury. 
C\újc I'Y>ilÚ i d:I,Ockl11. proč prúce bohužel vúbec nezmiií.uje autory jako Nicolas Bourriaud, 
:':huric~: (;. Lllllk·,. Dominique Noguez a další z okruhu někdejší revue Perpendiculaire, kde 
1.:'0\ :'i.: ;1\1 ' ':, d\, lwgativistického vidění budoucnosti lidstva zcela jednoznačná. 

[':či čl I~! ,T1Ú k"pl',l\ll práce představují hlavní pozitivum Kavalírovy studie: v detailní analýze 
ruzl1)'ch styčn)~:h ploch l-Iouellebecqových románú s vybranými díly reprezentujícími 
r,)'llúno\)' 1,:,:hlllllS v celém jeho vývoji se vhodným mústkem přes tvorbu Célinovu 
"lipIU111l\ll\ )':YII'.,! ' pf'cnesc k proudu negativního humanismu, který, jak Kavalír bohatě 
, "k!:\ll{:. /é,hi::,'l ',_'ljÍ ."v)'myslem" Michela Houellebecqa (v rozporu s tvrzeními výše 
,:,":,:1 I,,~,'I.:I ·i .. :·n:t1istické kritiky), naopak má hluboké kořeny v tvorbě nejen 
: 1·:,:IC'.)cl :::,; ,::1 "'.:1. ;:~.I už minimálně sto let. 

!\1 grLl fic ké st r;\ilcl~ je prúce přehledně strukturovaná - ocenit je třeba například i dúsledné 
t \'~'~ LY~!1: (:ít~,cí 1 jCI'.:~ínl typelll pÍs111a či přesunutí l1avazujících informací do poználnek - a 

'IH I.>sl \: jl: c:'. :l'! ,l, :: c!lyb \' interpunkci lze považovat za zanedbatelné. 

': h,) ,,' 11':, , ,1(lU prúci považuji za kvalitní a cenný příspěvek ke zhodnocení literární 
, ,,1ľ1» ,,! 'clll'la ) ,lllic! kbecqa ajcho uvedení do souvislosti s některými výraznými proudy 
11CjCl\ ':uučasné a ilejen francouzské literatury. 
I'r:\,;i c!Op,lrUČll;; :: ubhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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