
Posudek disertační práce 
Kateřina Plotzová: Vývoj obrazu hrdinky ve francouzských románech 12. a 13. století 

Kandidátka si zvolila důležité a případné téma, jehož ideový záměr i aktuální hodnotu, 
které se v práci ukazují zřetelně a pádně, by byla mohla podepřít výslovnou formulací z předmlu
vy, jíž vybavil francouzský paperbackový výbor zLe Chapelainova díla De Amore známý belgický 
situacionista Raoul V aneigem: "Pour la premiere fois dans l'histoire de l'inhumanité, voici que le 
memento amare et son art ďaimer supplantent le memento moti et cet art de mourir dont se nourris
sent les religions, les idéologies et les mceurs, vacillant sans cesse entre l'ascétisme et !'hédonisme. 
[ ... ] On ne soulignera jamais assez a quel point une civilisation accomplit sa destinée humaine 
quand elle fait de la femme, amante et créatrice de vie, le pivot de ses sociétés. A travers le 
ministere de l'amour, la femme est porteuse ici ďun mode de relations sociales qui, s'épurant de 
sa brutalité archa1que et patriarcale, révele sa radicale nouveauté a la faveur des premieres fissures 
apparues dans 1' ordre monolithique féodal. J amais la femme n' a eu dans l'histoire une telle 
importance en tant que femme. En elle réside l'espérance majeure des premieres luttes contre la 
tyrannie des seigneurs et des prétres. Elle détient des droits économiques et juridiques dont le 
XIVe siecle la dépouillera et qu'elle ne retrouvera pas avant la seconde moitié clu :xxe. Les 
historiens ont sous-estimé ce qu'il y avait de subversif dans le projet ďaccorder a l'amour une 
prépondérance qu'avaient toujours exercée l'esprit guerrier, les pratiques prédatrices, la brutalité 
clu maJe disposant de la femelle ... La cour de Troyes a beau étre un lieu clos, un microcosme 
élitiste, elle n'en propase pas moins ďériger la femme en arbitre des mceurs, avec mission de les 
affiner ... " Podobný náhled je i v disertační práci z řady míst zjevný, vysvítá koneckonců i z toho, 
že zvláštního ocenění se dostává hrdinkám, které dosáhly nejvyššího stupně zrovnoprávnění (Fé
nice, Lunette, Flamenca), a vlastně i z toho, že kandidátčina pozornost se na konci přesouvá 
k málo známé románové produkci okcitánské, kde je hrdinka zbavena i povinnosti svou nezávis
lost odčiňovat utrpením či pokáním. Je jenom škoda, že takové základní hledisko a stanovisko ne
ní nikde formulováno souhrnně a explicitně a jen se průběžně zjevuje (Le Chapelain se kandidát
ce zjevně nedostal do ruky ani v té poměrně dostupné kusé podobě). Nedostatečné zasazení 
práce v jasně vytyčených souřadnicích je vůbec její největší bolestí a ještě se k němu vrátíme. 

Hlavní kvalita práce tkví v tom, že zachycuje různotvárnou škálu ženských typů, které se 
v "bretaňské epice" objevují, dobře a odstíněně je charakterizuje, a tak postupně rýsuje poměrně 
úplné paradigma ženy v literatuře vrcholného středověku. Přehled postav začíná Isoldou, což se 
ospravedlňuje Časově (alespoň pokud jde o Béroulovu verzi), a vlastně i zcela jedinečnou pozicí 
této postavy, což však podle našeho soudu disertace plně nepostihuje. Fénice, hrdinka Chrétieno
va druhého dochovaného románu Cliges, přichází logicky jako "anti-Isolda"; následující kapitoly 
patří dalším hrdinkám Chrétiena de Troyes, Laudině (vdova/víla- Yvain ou le Chevalier au Lion) a 
cizoložné královně Ginevře (Lancelot OU le ChetJalier a Ia charrette) ; poslední dvě postavy jsou vzaty 
z okcitánské literatury : Brunissen (svobodná dívka - Jmifre) a Flamenca, špatně provdaná. Vedle 
těchto šesti hlavních hrdinek pojednává práce řadu dalších ženských postav- "pobočnic", ať už 
služebnic nebo dvorních dam (Brangien, Thalassa, Lunette aj.) a také Soredamor, Cligesovu mat
ku jako její kurtoazní předznamenání. Doktorandce se podařilo plasticky zobrazit jedinečnost 
těchto postav i jejich specifickou "pozici" v daném kulturním a civilizačním kontextu. 

Práce však vyvolává také řadu kritických pochybností, ať už v rovině obecné, nebo 
v detailu. 

1) Slovo J!ÝVrj v titulu práce je nadbytečné. Vývojové hledisko není v práci nikde 
explicitně vyjádřeno, a sotva lze přistoupit na to, že bychom vfrvoj ženské hrdinky měli shledávat 
prostě v seřazení postav, neboli že bretaňská epika se ve svém úhrnu vyvíjí od Isoldy k Plamence. 
Pokud by tomu tak mělo být, nemohli bychom přijmout jistou libovůli při volbě postav, očekávali 
bychom skutečný úhrn veškeré této epiky zejména v oblasti langue ďoll, a potom dokonce i vývoj 



téže postavy od románu k románu (Isolda, Ginevra). Práce nepostihuje "vývoj" mj. i proto, že 
přinejmenším první čtyři hrdinky jsou v časovém horizontu prakticky současné, dokonce Isoldu 
Béroulovu a Thomasovu dělí v nejlepším případě dvacet let. Z větší části jde tedy o synchronní 
řez, diachronní hledisko je tu druhořadé, navíc se s ním nepracuje. Jde tedy spíš o "obraz hrdin
ky", nikoli o vývoj tohoto obrazu; taková změna vymezení by ospravedlnila to, že musúne práci 
vnímat nejspíš jako popis Gisté přípustné výseče) paradigmatu v absolutní hodnotě. 

2) Základní kritéria, na nichž práce staví, nejsou tam nikde vyložena (chybí veškerá 
metodologická specifikace), takže místo analýzy sklouzává text místy k divagaci, která je něco me
zi prostým převyprávěním, vzýváním a televizní upoutávkou (zvl. některé pasáže k Yvaino1JZ). Kdy
by už nic, měl být v rámci úvodu zařazen přehledný výklad kurtoazie, jejíž pojem zůstává v celé 
práci vágní a tato neujasněnost umožňuje některá velmi sporná tvrzení, jako je např. zařazení le
gendy o Tristanovi a Isoldě mezi kurtoazní příběhy. S pravidly kurtoazie, která bývají ve středo
věké literatuře velmi jasně formulována (právě zde se nejcitelněji projevuje to, že doktorandka 
zřejmě nečeda, ani letmo, zmíněného Le Chapelaina-Capellana), jsou pak v rozporu i jiná tvrzení, 
které práce směle rozvíjí, ale otázku po jejich slučitelnosti s kurtoazií si neklade: např. teze o 
"vedlejších milostných vztazích" kurtoazního hrdiny s dvorními dámami (Yvain-Lunette) nebo 
dívkami, které ochraňují (Meleaganova sestra), je v příkrém rozporu s Capellanovým pravidlem 
č. 3 (Nikdo se nemůže oddávat dvěma láskám zároveň) i č. 17 (Starou lásku vyhání láska nová). 
Tvrdí-li práce něco takového, měla by se tedy vyrovnat s námitkou prohřešku proti kurtoazii, ale 
také s otázkou, jak může autor tak "mravný" jako Chrétien takový rozpor dopustit. S tím souvisí 
ještě další nesnáz: autorka disertace vícekrát vystupuje s podobnými nápady, které dokládá z jisté 
možné aktualizace literárního textu, aniž však upřesní, zda se v této interpretaci opírá o nějaký 
výklad existující a vyargumentovaný v sekundární literatuře, nebo zda to vychází jen a jen z její 
hlavy - a komu tedy máme přičíst odpovědnost za nedostatečné zproblematizování a pročištění 
daného náhledu (zvlášť nápadné je to v kapitole věnované Laudine: téměř žádné zásadní tvrzení 
se tu neopírá o sekundární literaturu). Práce má z analytického hlediska silná místa tam, kde kon
frontace názorů a perspektiv existuje (velmi dobře působí analýza Ginevry - teprve zde jsou 
ujasňovány některé věci, které měly být jasné od samého úvodu - a také Flamenky: ta probíhá 
v polemické konfrontaci s názory René Nelliho, a to je v pořádku). 

Připomínky detailní. 
- K Isoldě: Na rozdíl od ostatních ženských postav přesahuje postava Isoldy a její pro

tějšek Tristan rámec jednoho či několika literárních ztvárnění, je to jeden z civilizačních mýtů, 
navíc se ve starofrancouzské literatuře zachovaly jen zlomky literárních děl, která legendu dumo
čila. Tento druhý fakt práce samozřejmě uvádí, příliš se už nezatěžuje charakteristikou jednotli
vých fragmentů z hlediska celku, pokaždé ani neuvádí, odkud čerpá odkazy k těm částem legendy, 
které ve fragmentech chybějí; větší váha je přitom implicitně přiznávána staršímu románu Bérou
lovu; hodí se pro větší hrubost mravů, která se v něm vyjevuje a ilustruje tak spíš stav předkur
toazní. Možná bylo záhodno dokumentačně přihlížet, ne-li k úplné německé verzi Eilharta von 
Oberg z přelomu 12. a 13. století, alespoň k textu "staronorské ságy", kterou měla doktorandka 
k dispozici, protože je jakožto středověký převod Thomasova románu zařazována do svazku 
s dochovanými texty starofrancouzskými. Pomohlo by to zejména při lepším stanovení specifič
nosti tohoto příběhu, tvořícího samostatný "model" milostné vazby (proto také se proměnil ve 
svébytný mýtus), vedle modelu kurtoazního. Autorka teprve na konci své práce zmiňuje alespoň 
jeden názor (Poirion), který kurtoazní charakter příběhu zpochybňuje tím, že láska není výsled
kem svobodné volby, ale účinkem čarovného nápoje. Doktorandka tento názor odbývá mávnu
tím ruky, možná měla právě zde lépe zvážit symbolickou hodnotu nápoje, když předtím sáho
dlouze a chvílemi extravagantně rozebírá symboliku poháru: dospěla by k tomu, že toto zpochyb
nění je ve skutečnosti důsažné: kurtoazie představuje lásku kodifikovanou, a tedy vůli zkulturnit 
sexualitu vůbec a vášeň především, základní hodnotou je ovládání vášní; tristanovská legenda na
opak důrazně připomíná neovladatelnou svévoli a sžíravou moc vášně (která, jak potom správně 



ukázáno, narušuje uspořádáni společnosti a světa - zatúnco kurtoazie toto uspořádání proměňuje, 
zlepšuje a tún upevňuje). Proto žádná z ostatních hrdinek, v rozporu s autorčiným tvrzenim (str. 
148) nepodléhá vášni způsobem srovnatelným s Isoldou (Ginevra spíše než vášeň projevuje spo
lečenský realismus, ten je však v kurtoazii založen na principu péče o dobrou pověst milované 
dámy). Má-li tristanovský mýtus kurtoazni rysy, bylo by vhodnější vidět v něm skutečně model 
odlišný, krajni úponu, k niž kurtoazie z jedné strany přiléhá (právě proto, že je to amour fou [str. 
48], nejde o lásku kurtoazní1

); druhou úponou, jak na to soustavně poukazuje Pelán a jak to lite
rárně dokládá zlom, jehož dějištěm je posléze Román o rů:{j, je otázka manželství a lásky naplněné 
a trvající, realizující svou plodivou podstatu- o niž kurtoazie nejeví valný zájem. Tento druhý pól 
reflektuje disertace dobře, už proto, že Chrétien de Troyes si tuto otázku klade dost naléhavě a 
doktorandka to správně analyzuje. 

- V tomto kontextu rozbor symboliky poháru Gednoho mezi všemi ostatnimi možnými 
symboly v legendě) působí předimenzovaně. Autorka neuvádí, zda se při interpretaci opírá o ně
jakou existující literaturu; srovnáni s Jidášem, založené na tom, že v lidových obyčejích je Jidáš 
také spojován s chrastícím symbolickým předmětem, pokládám za scestné- ledaže bychom vy
hlásili všeobecnou ekvivalenci symbolů. Na rozdíl od Tristanova "štěrchajícího" poháru nepřed
stavuje přece pytlík s chřestícími střepy pohlavní akt ani sexuálni žebrotu, ale prostě a jednoduše 
měšec se stříbrnými, mzdu za Jidášovu zradu a má jasné novozákonni ukotveni neumožňující vel
kou dvojznačnost. Podobnost Tristana s Jidášem je sice zajímavá, ale rozhodně ne očividná, oba 
příběhy se liší téměř ve všem. Dovozovat smrt hrdinů z jejich "zrady" (což je přece důsledek 
jejich vzájemné věrnosti) je pak přesunutí pružin příběhu na vedlejší kolej. 

- Podobně by nás zajímal zdroj, z něhož doktorandka dokládá informaci o tom, že 
k rozvodu s Ludvíkem VII. dala podnět sama královna Aliénor. Jak by to bylo ve středověku 
možné? Rozvod manželství v té době neni vůbec nic snadného, což přímo zažila Aliénořina 
sestra Petronila Akvitánská, kvůli niž se chtěl rozvádět Raoul de V ermandois, a byl místo toho na 
dlouhá léta stižen klatbou. Z historické literatury se většinou dočítáme, že rozvod prosadil král, že 
to byla jeho největší politická chyba, ale uspět mohl především proto, že byl v té době hlavni 
politickou oporou papežské moci. Tvrzeni, které nacházíme v disertaci, by tedy vyžadovalo něja
ké pramenné důkazy; tún spíš, že zdůvodněni neplodností je fakticky absurdni; ani středověká 
instituce nebyla slepá, aby přehlédla existenci dvou dcer, které se v manželství narodily - a důvo
dem rozvodu, který nacházíme v literatuře, také neplodnost neni, je to účelově vymyšlené pokrev
ni pouto. Následné vtipkováni na údajnou neplodnost samotného krále je vrcholem genderové 
nejapnosti: se svými třemi manželkami měl Ludvík VII. celkem šest dětí, a to, že jen jedno z nich 
byl chlapec, snad ve feministické perspektivě znakem mužské neplodnosti neni. Konečně: v době 
rozvodu bylo Ludvíkovi 31 let a potom ještě dlouho vládl, nebyl tedy jako král Mark "mnohem 
starší". 

-Str. 17: Tristanovy rány způsobené divokým kancem; úplnější pohled na legendu by si 
tu vzpomněl na to, že její symbolicky ústrojnější verze mluví o ranách způsobených Morholtem 
jako o trvale nevyléčitelných; ty jsou pak v dalších epizodách jen znovu otevírány; způsobovat 
rány nové neni tedy v hlubší logice mýtu nutné. G ednotlivý středověký autor to ovšem nemusel 
mít na paměti.) 

- Str. 19-20: Doktorandka nevysvěduje zjevný rozpor mezi láskami, jimž se údajně od
dávají dámy na dvorech "v náručí nezadaných rytířů" (tedy podle ni nikoli převážně platonickým 
rázem kurtoaznich lásek, ale přímo sexuálni volnost!'), a zásadni vůlí zabránit zrodu nemanžel
ských potomků v mateřské linii (největší skandál v tomto smyslu, nemanželské lásky příští královny 
Markéty Burgundské, předznamenává konec kapetovské dynastie a vede k vyloučeni ženských 
potomků z nástupnictví- vzhledem k tomu, Že jediný Markétin potomek byla dcera). Kurtoazie 
jako teorie a flkce tedy sotva mohla volné lásky hlásat, a je otázka, zda ve skutečnosti byla volnost 
větší, když i fantazijni kompenzace je velmi uměřená - až na tristanovský příběh. 

1 Totéž vyplývá z doktorandčina vlastního tvrzení na straně 50: "Kvůli tomuto nápoji byla láska Tristana a Isoldy 
nepřiměřená; řídila se jinými zákony." Co jiného z toho dovodit, než že o lásku kurtoazní nejde? 



- Str. 32: převést význam darování prstenu na vztah mezi pánem a sluhou nústo pros
tého vyjádření pouta je dosti paradoxní, protože podle logiky, kterou doktorandka sleduje, by 
prstenem musel obdarovávat sluha pána. Z jakého pramene lze tuto logiku potvrdit? 

- Str. 44: tvrdit, že "v románu Ciiges skutečnosti odporují zdravému rozumu" je pře
mrštěné; Chrétien přece vysvěduje, a tradičně se mu vyčítá spíš právě tento sklon k racionalizaci, 
nedůvěra v čisté nadpřirozeno, které je spjato s bretaňskou tematikou vůbec. To, že muž má 
velký respekt před ženou a ten mu zabrání projevit lásku, ve skutečnosti patří ke kurtoaznímu ko
dexu (Le Chapelain, pravidlo č. 20: "Zamilovaný je vždy bázlivý.") Tvrzení: "díky tomu, že v pří
běhu je vše naopak než ve skutečnosti, je možné nazvat Ciigese románem naruby", je proto naivní: 
je snad obecným rysem románů bretaňského cyklu věrné zobrazení skutečnosti? 

- Str. 47: jestliže "láska zavazuje Soredamor k tomu, milovat jediného muže", potom 
tvrzení, že na základě toho jsou kurtoazie a láska dvě rozdílné věci a že právě zde to Chrétien 
vyjadřuje, je čirý nesmysl. Kurtoazie nedovoluje milovat víc mužů ani víc žen najednou (viz výše, 
pravidlo č. 3). - V následující pasáži popleda diplomantka jména postav a vytvořila tak 
krvesmilný vztah matky se synem (nústo Cligese měl být Alexandr); podobné záměny se dopustila 
ještě jednou (str. 74, hovoří se o Laudine odsouzené k smrti, správně má být Lunette). 

- Str. 78 ad.: počínaje Laudine se v analýze začínají množit víly, aniž víme, na základě 
jakého kritéria, případně jakého dřívějšího kritického rozboru se tento atribut uděluje. O dámě, 
která zázračnou mastí vyléčí Yvaina ze šílenství, se přímo z románu dozvídáme nakonec to, Že se 
jmenovala paní de Noroison, ale proč mají být ona sama i její dvě pomocnice víly? Dárkyní masti 
je víla Morgana, ale platí snad, že obdarovává jenom jiné víly?- Krom toho to, že se Yvain stal 
ochráncem žen, ho nijak neodlišuje od jiných rytířů Kulatého stolu, Gauvain ani Perceval se 
nechovali jinak, patřilo to ke kurtoazii obecně. 

- Str. 80: Tvrzení, že Isolda byla odsouzena k "prostituci" stejně jako "dívka se závo
jem", je pochybné, podnúnkou prostituce je platba za sexuální služby. 

- Str. 90: Dost extravagantní formulace: "Žena byla v kurtoazní literatuře alegorií 
bohyně Lásky ... " 

-Str. 98 a 99, dvě tvrzení, která se jeví jako poněkud rozporná, vyžadovala by zpřesnění: 
"Vztah královny a rytíře charakterizovala citová rovnost ... "- (Mezi Lancelotem a dívkou) "by
la ... rovnováha, která neexistovala mezi rytířem a královnou". (Jak vypadá rovnost bez rovno
váhy?) 

- Str. 100: ke sklonu shledávat u rytířů paralelní milostné vztahy, zde líčeny projevy 
něžnosti mezi rytířem a dívkou: "Jako by mezi nimi byla láska, která však zůstala nevyřčená." Je 
otázka, zda nejde jen o zkreslenou interpretaci těchto projevů náklonnosti: kurtoazní milovník má 
povinnost chovat se dvorně ke každé ženě, ale dvě zároveň milovat nesnú. Právě tak je povinno
stí muže dbát o dobrou pověst ženy, takže "návod ženám, jak to mají dělat, aby si uchránily 
dobrou pověst" (str. 111), je v kurtoazii nadbytečný. 

- Str. 109, ř. 5: charakterizovat citát jako zkratku je nepřesné; líčení je pouze neurčité, 
přitom však spíš rozvleklé 

- Str. 113: Pokud jde o sebeovládání na loži, citát mi nepřipadá úplně přesvědčivý, v ji
ných kontextech z takových slov doktorandka spíš dovozuje, Že dělali všechno, co se jim hbilo. 

-To, co je řečeno na str. 115 o lásce a přátelství, by opět mělo vést k větší opatrnosti, 
pokud jde o vedlejší milostné poměry. 

- Str. 126 aj. Zdá se, že katarské hnutí, svou povahou manichejské, je nústy poněkud 
dezinterpretováno. "Zákon přírody" u nich snad není předmětem nejvyšší úcty, jejich tolerance 
plyne víc z toho, že s hmotou se vůbec nic lepšího dělat nedá - jak koneckonců správněji vysvět
leno jinde. 

-Str. 128, patarin je v přesném slova smyslu lombardský kacíř podobného vyznání jako 
kataři. 



Formální připonúnky: kapitoly jsou v obsahu špatně očíslovány; neslabičné předložky 
nemají zůstávat na konci řádků. 

Zbývají připomínky k ja:rykové stránce textu. 
Práce je napsána češtinou vesměs kultivovanou a kvalitní, přesto se tu vyskytuje více 

chyb, než je na této úrovni vzdělání žádoucí. Soustavně se opakuje chybná volba příčestí minulé
ho u 2. třídy sloves (rozšířený tvar vzoru mine u sloves, která se mají Časovat podle vzoru túkne: 
odmítnu/ nústo správného odmítl [str. 15 a 115], takto v řadě dalších případů), což má být vyřešeno 
od prvního stupně základní školy principem ověřování v Pravidlech či Slovníku; doktorandka 
tedy nemá některé nejprostší návyky vzdělance. Naopak v jediném případě, kdy tvar zúžit nelze, 
protože -nu- patří k základu slova, ona ho zúží (str. 29, 2. ř. od konce: ryhli se). Dvakrát se 
objevuje dokonce chyba ve shodě příčestí minulého: na str. 17 (círke1mí představitelé a mniši l!JČÍta!J) a 
122 (kurtoazní a rytířskj princip se ovlivňovalz). 

Chyby v interpunkci: str. 39, ř. 2 odspoda, str. 75, ř. 9, str. 79, ř. 7 odspoda, str. 87, ř. 7, 
str. 91, ř. 7 odspoda (proto kcfy;f), str. 93, ř. 6, 12, 13, str. 94, ř. 7 odspoda (udělal to však afJ, str. 97, 
ř. 7 (svěřit královnu pod ochranu rytíře Keu je Stť)izé jako ... ), str. 98, ř. 8 (snaha d?Jorních dam získat, bez 
čárky), ř. 12 (a král Artuš opět bez čárky), str. 99, ř. 2 odspoda, čárka chybí, str. 106, ř. 11, chybí 
čárka před a tecfy, str. 112, ř. 3 odspoda má být přestože dí!fv; manželskému příslibu chybí ... , str. 139, ř. 
6 odspoda ani ... , ani ... 

Galicismy typu "uvyklá nút se neustále na pozoru vycítila, že ... " se vyskytují víckrát (str. 
14, 24, 53, 88, 113). 

Pokleslost lexika: Tristana je třeba "hýčkat a opečová?Jať (str. 16); "předstíral, že Izoldino 
zahjbání nevidí" (str. 19); ,,přebral od nich téma", lépe převzal (str. 84); "láska se ... zase tak moc 
neprohřešovala" (str. 94) 

Obrat tváří lJ tvář, dvakrát použitý, má pokaždé chybné znění tváří tvář.- Na str. 13 v pozn. 
15 (překlad citátu) podle kontextu zřejmě použito chybné přivlastňovací zájmeno: "Muž chtěl jeho 
smrt (nikoli svou). Tristan jí unikl tím, že ... "- Na str. 14, ř. 10, falešná věta účelová, v češtině 
nepřípustná (syntaktický galicismus); ř. 15, extravagantní nebo chybná návaznost: "spala na lůžku 
se svým manželem, obklopeném ostatními rytíři ... "- Str. 16, ř. 4 odspoda, překlep "mi nimi".
Sloveso stát se by pořád ještě mělo vázat adjektivum v instrumentálu (str. 20); stejně tak sloveso 
činit (str. 1 09). - Lepra i?Jla choroba, která usvědčovala středověkého člověka zposedlosti roifeošemi těla (str. 
29) je chybné logicky. - Str. 32, ř. 2-3 obdaro?Jat někoho milosrdným skutkem je nepřípadné; tamtéž: 
vm'fjku se píše dohromady. - Str. 35, ř. 2, přestože se píše dohromady. - Str. 37, ř. 4 odspoda, 
neúplná věta. - Str. 39: "Román, jehož hlavní zqjem spočívá v ... " je lexikální galicismus (špatný 
překlad); stejně obrat příběhu domimge postava ... (str. 40). - Str. 42 a str. 138, ř. 3: jako i .. . nústo jakož 
i ... je slovakismus.- Str. 43: obětování sebe sama u ženského subjektu je chyba v rodě.- Str. 49, ř. 
10, nústo oproti má být proti. - Str. 54, 1. ř. podkapitoly 6, lepší by možná bylo napsat se 
společenskjmi zl!Jklostmi, nústo rodimrymi. - Str. 54-55: Fénicino porušení manželského práva se jistě příčilo i 
samotnému Chrétienovi. Af?y J~i jednání ospravedlnil, musel UlJést ;"eště jiný důvod ;~i ho chování nežjenom touhu 
po lásce. Řekl bych, že nústo ospravedlnil by se mohlo spíš napsat umožnil, protože koneckonců to, 
co jeho postava dělá, není tak docela nezávislé na jeho vůli. Navíc ve stejné větě stylistická 
neobratnost (jednání- chovánz). - Str. 59, ř. 2 odspoda, "soulad s mravními požadavky dof?y" je 
poněkud nenústné, slovo doi?J by bylo lepší vynechat, působí to, jako by mravní požadavky byla 
věc módy.- Str. 61, ř. 1-2 Odhlédneme-li od možnosti, že i?J .. . , že ~?Jl náš autor ... , tak i?J .. . je stylisticky 
nezvládnuto. -Str. 75, ř. 9: opisné zdůraznění že šlo o Laudine, a nikoli o Lunette, na koho se Yvain 
zamilovaně díval je syntaktický galicismus.- Str. 79, ř. 4 v nové podkapitole: ocitl místo ocitnul; ř. 6-7 
má být "Přesto kcfyž (bez čárky) spatřil obra, byl tak otřesen (krátká forma) představou, že by dívka 
měla skončit v jeho rukou, že ... "- Str. 84, ř. 7, nústo snad by bylo lepší;iJtě.- Str. 86, ř. 3 váhawst 
Lancelota '!}Stoupit je dvakrát chybné, váhavost je povahová vlastnost, zde má být ?Jáhání, infinitivní 
konstrukce tu není možná: lJáhání, kcfyž má n. kcfyž i?J měl '!}Stoupit .. . ; tamtéž, ř. 7, 3. os. pl. slovesa 
má být dotvářť)i, nikoli dotváří; ř. 8-9: složený komparativ používáme v češtině jen výjimečně, 



pokud jednoduchý komparativ nelze utvořit (např. u adjektiv s koncovkou -ící), zde však má být 
o to dokonalf!Jší; totéž na str. 98, ř. 3-4: o to překvapivijší. - Str. 87, ř. 9 místo tJ!a!J krá!o1J1ry má být 
krá!ovnil!J vla!J. - str. 88, ř. 6 odspoda má být přistižena, ne přistzhnuta; ř. 4 odspoda opět chybná 
infmitivní konstrukce (dala souhlas odstranit by mělo znít přinejmenším takto: dala souhlas s tím n. 
k tomu, odstranit). Str. 89, ř. 7-8,p!Jchoanajytický se píše dohromady bez spojovníku, celá věta je syn
taktický galicismus tvořící v češtině galimatyáš, mělo by být: DomnítJáme se, že spíše než o srovnání ... 
šlo o 1!Jkoupení; i tak ale členy opozice nejsou logicky rovnocenné. - Str. 91, ř. 3 má být promítl 
místo promítnu!. - str. 92, ř. 1 O, otázka zůstala otevřená, nikoli otevřena. - str. 93, ř. 4 odspoda: použít 
v jednom textu příslovce potažmo víc než jednou je příliš. - Str. 94, ř. 10 odspoda má být ryl 
rozhodnut (rozhodnury je tady slovakismus); tamtéž, ř. 5 odspoda udělit lásku je nemístná formulace. 
- Str. 96, ř. 16, spojka aniž nevyžaduje kondicionál, slovesný způsob se má shodovat se způso
bem věty hlavní; totéž str. 98, ř. 4 odspoda.- str. 106, ř. 1 a str. 127, ř. 8 odspoda, Occitánie.- Str. 
107, pozn. 257, má být arthurien. -Str. 116: chybné tvary strhnu!, proniknu!; ř. 1-2: Společně s Ritou 
Lejeune se domníváme by doktorandka mohla napsat tehdy, pokud by s touto dámou společně pra
covala nebo publikovala, jinak je to nabubřelost (má-li se 1. os. pl. chápat jako plurál neosobní, i 
pak by správnější a jednoznačnější bylo napsat Ve shodě sRL); navíc příslušná poznámka (293) 
ke knize R. Lejeunové (uvedené v bibliografu) neodkazuje, takže je asi špatně; tamtéž, ř. 5: "Navíc 
už (po) sedm let se v její zemi strhnul šestkrát za den křik ... " je chyba slovesného vidu; tamtéž, ř. 
10 odspoda má být pannu, již ... oddělovala .... Str. 117, ř. 6: lamentace a naříkání jsou synonyma. -
Str. 119, ř. 6: Rytířská láska spočítJa!a v mužf!Ých ctnostech je protismyslné, mělo by být spíš zakládala se 
na ... ; tamtéž, ř. 8, má býtfm.ž; ř. 13, překlep, má být svou přízní; ř. 6 odspoda, lépe opěva!i. Str. 123, 
ř. 3, částečně pozapomenuty je pleonasmus, pozapomenout samo znamená "částečně zapomenout". -
Str. 125, ř. 5 odspoda uvrhnu! je chybné. - Str. 131, ř. 2-3 v podkapitole 3, zřetězení tří přívlast
kových vět je v češtině stylistická chyba. - Str. 136, ř. 9 odspoda, má být nabíZf!Ji; tamtéž, ř. 4 
odspoda Amorova má být s velkým písmenem.- Str. 138, 2. ř. 2. odst. má být sdílf!Ji.- Str. 141, ř. 
1 O odspoda, má být pozbudou, nikoli pozrydou. - Str. 142, ř. 14 odspoda, musí se rytíř ukázat ryt ;i 
hoden je opět nemístná infinitivní konstrukce (mimořádně hrubý galicismus), česky správně: musí 
dokázat, že je ;i hoden. 

Závěr 

Jak již řečeno, práce podává dobrý, výstižný, plastický a odstíněný přehled paradigmatu 
ženské hrdinky ve vrcholném období středověkého kurtoazního románu, z výběru, který má své 
opodstatnění. I přes množství kritických postřehů, převážně dílčích, propouštím práci k obhajo
bě, kde bude možnost vyvstalé otázky uvést na pravou míru. 

'rv\UUvJ C);'Nv~J 
Doc. PhDr. Václav Jamek 

V Praze dne 8. května 2009 


