
Hodnocení diplomové práce 
Sandra Šámalová: /dentité et a/térité dans I'oouvre littéraire de Farida Be/ghou/ 

Diplomantka si zvolila nový, ze sociologických faktoru plynoucí aspekt francouzsky psa
né literatury, na pomezí toho, čemu říkáme frankofonie, totiž literární projev spisovatelů naro
zených ve Francii z rodičů imigrantů, řadících se tedy již k spisovatelům "metropole", ale existen
čně vázaných k tématům, která jsou spjata s imigrací, a zejména s integrací. Protože jde především 
o autory s kořeny v Maghrebu, ustaluje se pro tuto větev současné literatury označení literatura či 
romány "beurs", podle slangového označení pro Araba. (Dá se samozřejmě předpokládat, že se 
objevují i autoři původem z černé Afriky - za všechny např. Marie NDiaye - v podobné socio-li
terární situaci, což mohla diplomantka alespoň okrajově zmínit.) V první části práce je tedy roze
brán pojem tohoto literárního a románového typu. Nejzásadnější pro jeho určení je to, že tato 
literatura přímo tematizuje a reflektuje problémy sociální skupiny, z níž autoři vzešli, jde tedy o 
kategorii opírající se o kritéria obsahová, o jistý způsob zpracování vymezené společenské temati
ky v individuálním prožití. Diplomantka se vhodně opírá o existující sekundární literaturu a podá
vá jasný analytický přehled problematiky. Správně poukazuje nejen na to, že jde o romány, jejichž 
základním rysem je osobní svědectví se sociologickým záměrem, často omezované ve specificky 
literárním nároku zájmem nakladatelů nepřesáhnout tento "dokumentární" ráz, takže zde chybí 
tvarový experiment; texty mají sice svébytný jazykový charakter, ten však má také sklon být spíš 
dokumentem jistého okrajového úzu. V této souvislosti by možná stálo za samostatné prozkou
mání, zda skutečně neexistují autoři této sociologické skupiny, u nichž by se projevovaly větší 
literární ambice, ale možná na jiné tematice - vylučovat je z kategorie "roman beur" by se pak 
rovnalo logickému zkratu: očekáváme přece jen především jistý typ výpovědi. (Existuje např. au
tor Mehdi Belhaj Kacem, který experimentuje nemálo, vypovídá také především O vlastních pro
žitcích, a pokud není jeho jméno pseudonym, sociologicky asi pojmu "auteur beur" a,s{ odpovídá, 
ale ne uŽ asi ~ komplexním, filosofujícím typem výpovědi.) Nepřesvědčivá mi připadá odpověď 
na otázku, zda lze tuto arabofrancouzskou literaturu pokládat za "littérature mineure" (s. 21: cito
vaný Hargreaves odmítá toto označení ve smyslu, jak je chápou Deleuze a Fé/ix (1) Guattari, ale 
jako argument, proč to být nemůže, používá - alespoň podle diplomové práce - přímo kritérium, 
kterým Deleuze s Guattarim tento druh literatury definujD. 

Z citovaných autoru si jako příklad této literatury diplomantka vybírá román Georgette! 
ženské autorky Faridy Belghoulové, analyzuje ho důkladně a vzorně, opírá se přitom o jisté vý
znamově tematické "shluky", v nichž se metaforicky sbližují hlavní problémová témata - spjatá se 
zpochybněním "identity" - v románu exponovaná a procházející prožitkovým polem hlavní po
stavy, jíž je malé děvče rozpolcené mezi svou imigrantskou rodinou a školou (učitelkou) předsta
vující asimilační nádak. Při pojednání této v zásadě tropologické, významově nosné struktury se 
diplomantka opírá o interpretační vodítka tzv. kognitivní psychologie, podle níž se vnitřní kon
flikt ve svém projevu dobírá jistého vyústění "konceptuální integrací" pojmů, obrazů a představ 
původně spjatých s jednotlivými rozměry tohoto konflhktu Ode v podstatě o jisté vyjádření toho, 
čemu se v sociální psychologii říká kognitivní disonance). Metoda je jasná a vcelku srozumitelná a 
diplomantka s její pomocí předkládá dobrý rozbor románu ve vztahu k silám integrace/ dezin
tegrace, které jsou podstatné pro subjekt románu. Výhradu mám jen k značně matoucímu pojmu 
"konceptuální metafory", což je podle mého názoru "contradictio in adiecto": metafora a kon
cept se navzájem vylučují, zde jde spíš o konsistentnost jistého metaforického pole, která se dá 
konceptualizova t. 

Diplomovou práci pokládám v naplnění svého záměru za zdařilou a jistě hodnou obháje
ní. Jako nedostatek se mi jeví malý rozsah látky i literárního korpusu. Obecný ráz daného literár
ního typu diplomantka zřejmě přejímá ze sekundární literatury, možná bylo však i při problémech 
s dostupností textů vhodné volit rozsáhlejší primární korpus, navíc ten se - podle uvedených 
příkladů - skládá převážně z mužských autoru, takže by se také lépe vydělil "genderový" aspekt 



románu Georgette I, jehož specifičnost takto spíš zaniká, protože protipó1 chybí. 01 obecné rovině 
např. zdůrazňována úloha matky a degradace otcovské role, zde však dominantní postavou otec, 
matka zanedbatelná ... ) Práce by také získala větší hutnost, nebylo by zapotřebí nakypřovat ji 
byzantinskými projevy strukturalistické scholastiky, které jsou pro téma samo zbytečné (s. 18). 
Občas by se hodil i trochu kritičtější přístup k sekundárním autorům (např. nepružné pojetí iden
tity - jako bychom ji podle situace nemodu10vali všichni [pozn. 89]); u autorky samotné: neprů
kaznost příkladu se sešitem, a tedy s psaním: neboli otázka dobré vůle autorů i jejich kritiků. Ta
kovéto úvahy by mohly být součástí závěru, od něhož se očekává jistý syntetizující pohled. V této 
práci ovšem závěr tvoří jen další resumé, což je však obecná bolest většiny diplomových prací. 

Práce je psaná převážně velmi dobrou francouzštinou. Chyby jsou většinou drobné, až na 
jednu tuze překvapivou: diplomantka zřejmě neuznává druhou třídu francouzských sloves, takže 
slovesa jako Journir, établir, envahir, surgir časuje opakovaně v třídě první (s koncovkou -e v 3. osobě 
sg.; naopak příčestí bývá psáno st. l'ejjórt jÓlIrnit, établit en soi, l'étranger ... ; apres s'étre enfuit). Občas 
přistupuje na barbarské feminizace substantiv jako auteur(e), écrÍ1Jain(e), ale nedrží se toho soustav
ně. Občas se vyskytnou chyby v použití členu, pro českého francouzštináře téměř nevyhnutelné. 
Sloveso provenir nemá ve francouzštině stejný sémantický záběr jako české pocházet, většinou se ne
dá použít. Obrat par contre je stále pokládán za nespisovný, má se nahrazovat obratem en relJanche, 
diplomantka ho však několikrát používá také v chybném významu jako spojku odporovací (sta
čilo by mais nebo pourtant). Na str. 2: "le génie dll roman ... est mis en lumiere Ci l'aide de cette approche ... " -
příměřenější by bylo au mqyen de ... ; "satiifaire les demandes" - lepší by v tomto kontextu bylo allx 
demandes. s. 3: formulace " .. . un troisieme espace qui permettrait Ci la narratrice de s'aJlirmer en tant qU'lIne 
identité. .. " spojuje nesourodé pojmy, lepší by mohlo být dans line identité. . . S. 4: konstrukce men
tionner qlle není možná. s. 6: Věta ... d 'alltres auteurs pourraient rentrer dam cette catégorie, comme le fait par 
exemple M. Laronde je gramaticky i významově inkoherentní. S. 9, ř. 2, též s. 57, ř. 2: sloveso má 
být v plurálu, ve shodě s postponovaným podmětem. Přív1astek édité en 1987 nemá být oddělen 
čárkami, je nezbytný k určení zdroje. S. 11: Termín primo amlJants je podivný, ale v každém 
případě by jeho části měly být spojeny spojovníkem. Tamtéž, konstrukce .. . d'autant plus diffiále 
dans la mesure ou ... je překombinovaná, stačilo by d'alltant ... qlle .. . Na několika místech: d'un autre 
cóté by mělo být správně de l'autre cóté (na výběr jsou jen dvě možnosti). S. 12: les lJaleurs do nt ils ont 
héritéti, žádná shoda není na místě. S. 14: la langue et la culture qui lui est transmise: přísudek má být 
v plurálu. S. 17: Ce discours est Ci la Jois intérieur et extérieur Ci .fa propre voix nedává jasný smysl. S. 22: ces 
premiers, aussi nés de parents maghrébins ... má být nés eux aussi. S. 25: présemation de leur d'authentiáté, 
zřejmě překlep. S. 26: v prvním souvětí druhého odstavce má být subjonctif i v druhé větě ved
lejší. Des auteurs tels que: tel má být v plurálu. S. 28: suggérée lJt'a les indiceJ ... , formulace nepochopi
telná u jazyka, který má k tomtu úča1u nasnadě předložku pan S. 29: statut réel- rée1 by snad mělo 
být v uvozovkách, jde snad o realitu uvnitř "fikce", ne o skutečnost jako takovou. S. 34, ř. 2: ilfait 
donc recourt má být il a donc recours (slovo recours je odvozeno od recoun"r, staví se s a/Joir, na rozdíl od 
il fait appe!); posledních šest řádků na stránce: Si le fidele s'égard de la bonne route - sloveso s'égarer se 
takto nečasuje a nemá nic společného se slovem égard; konstrukce je vadná, odpovídá slovesu 
s'écarter, v dalším řádku: ce/ui-ci nemá jasné přiřazení, může to být l'enfant nebo il (le Pere); v dalším 
řádku: voire se píše s e. S. 36 v citátu: un as de./éuilles pOUmeJ, má být zřejmě un tas? S. 39 má být de 
les voir tués, a ne tuer; métaphore de la route - métaphore de l'assimilation k sobě logicky nepatří, místo 
asimilace by mělo být digestion. S. 40, první věta druhého odst. je špatně postavená (podmět je 
l'écriture arabe). S. 41, 1. řádek po citaci: sam que se staví s konjunktivem (acquiere); tamtéž na konci 
odstavce: seul a ambigu mají být v maskulinu (chyba se opakuje). S. 44: má být la narratrice comprend; 
s. 45: v 2. řádku úplně vadná konstrukce; níž: slovo enm je ženského rodu. Le rouge du drapeau 
algérien věcně zavádí: alžírská vlqjka je ze1enobí1á, červený je jen půlměsíc s hvězdou, což platí také 
o vlajce Tuniska, ta však červená opravdu je. S. 47: perte de contacte. S. 48 : vysvědovat význam slo
va ubiquité v poznámce je zbytečné, není tak vzácné; ř. 4-5: konstrukce il en est de méme pour fa mat
trem ou la narratrice osálle je vadná. S. 49: les demandes contradictoires ... véhiculent un sentiment de Jolie ... je 
extravagantní; přiměřenější by bylo entratnent. S. 50 mělo by být le jeu de piste se réflre . .. S. 52, ř. 7-6 



věta je vadná, podmět inBnitivu po qfin de musí být stejný jako podmět řídicí věty. S. 54 aj. épisode 
je rodu mužského. S. 56, ř. 1: má být le pere en uniforme fluorescent d'éboueur - jinak to znamená: otec 
v uniformě světélkujícího metaře. S. 60: vadná konstrukce elle préflre se taire que de risquer . .. ~ plutát 
que de ... ; ř. 7 od konce: la petite jille invite un scénano, místo in vente ? O řádek níž: Ces discours, dont 
notamment ce/ui de son pere doté d'une certaine vio/ence je barbarská konstrukce. S. 62 ř. 1, po a/Jant que 
má být subjonctif. S. 66: réussit CI maintenir ouverte cette .formeture je vskutku tajemné. S. 68: ř. 7 chyba 
ve shodě - la problématique que nous avons abordée; ř. 4 od konce, má být considérer un roman comme 
« beur)) ! Exc!ure má 3. os. č. j. exc!ut. 

Po formální stránce jen malé připomínky: poznámky by měly být všechny ukončeny teč
kou, nebo všechny bez tečky, což by ale nepůsobilo dobře u poznámek věcného rázu. Úvodní 
stat', označená jako Úvod, by neměla být zároveň označována jako kapitola. 

Přes tento výčet vesměs drobných pochybení opakuji, že práci k obhajobě doporučuji. 

V Praze 16. září 2008 
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Doc. PhDr Václav Jamek 


