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Diplomantka napsala práci věnovanou rozboru Flaubertovy Citové rych01!Y se zvláštním 
důrazem na vnitřní sepětí formy díla (především ve smyslu kompozičním) a jeho smyslu, na jehož 
utváření se forma podílí. Práce je poměrně krátká, ale hutná, psaná francouzštinou většinou velmi 
kvalitní, přesahující požadavky, které lze v daném stadiu na studenta klást. 

Práce nejprve polemicky shrnuje několik typů přístupu formalistního, pojímajícího Citovotl 
rychovll v duchu Flaubertova vlastního slavného výroku, který charakterizuje jeho obecný tvůrčí 
záměr jako vůli napsat "knihu o ničem, knihu bez propojeni s vnějškem, která by držela pohro
madě sama od sebe, vnitřní silou svého stylu". Tyto přístupy většinou nahlížejí stylistickou kvalitu 
textu jako kompenzaci za nemožnost smyslu, pokud vůbec otázku smyslu nepotlačují jako ne
podstatnou či irelevantní (Barthes a představa, že slova jaksi samočinně vytvářejí "myšlenkovou či 
citovou hutnost", což je v rozporu se základními po~natky jakékoli kognitivní psychologie, která
žto se snaží řešit vztah mezi vhledem či nápadem a jazykovou realizací myšlenky, např. hypoté
zou "vnitřní řeči" či jistých hlubinných struktur jazyka). V případě J.-P. Duquetta snad měla práce 
výslovněji zdůraznit, že ten vlastně uŽ pracuje s prvky "obsahovými", podobně ostatně jako po
sléze diplomantka sama, když se odvolává na Proppa a Greimase; polemizuje se tu s tím, že zjiš
těné pravidelnosti v uspořádání obsahu jsou pokládáůy za dostatečné samy o sobě, aniž se zkou
má vztah těchto pravidelností k hledanému smyslu díla. Jako protipól těchto formálních pojetí 
staví diplomantka názor Nathalie Sarrautové, ta si ovšem na Citové rychově necení obsahu ani stylu. 
Práce se pak s odkazem na Robbe-Grilleta a Mukařovského přiklání k náhledu díla jako jednoty 
stylu a smyslu, které se navzájem podporují. Ještě případněji tu diplomantka mohla ovšem z auto
rů "nového románu" připomenout Clauda Simona, který v celém svém románovém díle rozpad 
světa jako řádu diachronicky a synchronicky souvislého vyjadIuje také radikálním rozbitím for
mální souvislosti narativni: vlastně tak na Citovotl rychovtl navazuje a její princip dovádí do krajního 
důsledku; tím jej také nejlépe osvětluje. 

Diplomantka posléze román podrobněji analyzuje, se správným náhledem toho, jak "de
ceptivní" struktura textu podstatně vypovídá o zásadní proměně vztahu ke skutečnosti, kdy se 
ucelené naplnění života Geho "jednota") stává v z~kladních parametrech nemožným Cv indivi
duálním bytí naplněni citové a společenský úspěch; celkové uspořádání společenské). Dokazování 
v tomto směru je správné a přesvědčivé, odpovídá ostatně dnešnímu převažujícímu názoru lite
rárních historiků, o jejichž práce se autorka uvážlivě opírá. Snaží se posléze polemizovat s běžně 
přejímaným názorem o Flaubertově pesimismu tím, že poukazuje na ironii, která hraje v uspořá
dání epizod; tento důkaz je ovšem logicky méně přesvědčivý, pesimismus a ironie se mohou spíš 
navzájem podporovat, a ne se vylučovat. Vychází tu však najevo něco zajímavějšího, co autorka 
velmi dobře postihuje, i když možná nejde v pojmenování dost daleko: totiž to, jak hlavnímu 
hrdinovi jeho romanticky snivé založení, a tedy neschopnost důsledněji Ca také instrumentálněji) 
přilnout ke skutečnosti a k jejím přízemním mechanismům brání v naplnění romantického Ca ro
maneskniho) ideálu životní jednoty. Implicitně se tak Citová rychova osvětluje jako pokračování 
Flaubertovy kritiky romantismu, mistrně započaté v Paní Bovaryol)é. 

Pokud jde o formální a jazykovou stránku, řada drobnějších nedostatků, především lexi
kálně-sémantických, kvalitu práce podstatněji neovlivňuje; je jich méně, než by se na této úrovni 
dalo očekávat. Práci proto hodnotím jako kvalitní a podnětnou a její obhájení doporučuji. 

V Praze dne 18. května 2010 I \, \ď~ (tt r.~y.'i\ Hc, j 

doc. PhDr. Václav Jamek 



Příloha: Připonúnky k jazykovému a formá1núnu zpracování textu 
Z formálního hlediska lze práci vytknout pouze soustavné používání zkratky c-a-d místo 

řádného c'est-a-dire ; v tištěném, veřejně prezentovaném textu to není vhodné. 
Na str. 12 vytváří neosobní konstrukce "il se pose alors la question de savou ... " nejistotu, 

zda "il" neoznačuje předtím znúněného Flauberta. Vhodnější by bylo formulovat odlišně. (Správ
ný obrat "question de savou" by měl být používán soustavně, totéž v několika dalších případech, 
např. na str. 24 by mělo být curieux de savoir comment .. .. ) Na str. 14,2. řádek nesprávná konstrukce 
Cellier continue par montrer ... ; 7. řádek au lieu ďétre inteprétéby mělo být spíš plutát qtle ďétre ... ; str. 19: 
Flaubert, tl l'exception de ce/ui de Madame Bovary ... je formulace násilná, stačilo by např. Jauf danJ 
MB. Str. 24: Frédéric dam Jon américaine je běžně nesrozumitelné. Tamtéž le leíteur Je cde ... une premiere 
JuppoJition, sloveso není vhodně zvoleno. Tamtéž, un taJ de diffiatltéJ, hovorové, a tedy nepatřičné. 
Stejně na následující straně: erre Jana" de Jon héroJ, rovncž hovorové, navíc není jasné, co chce 
básník říci. Tamtéž: l'univer.r de Frédéric, maú aUJJi celui de nOUJ je chybné, mělo by být prostě 
zájmeno přivlastňovací samostatné, le nolre. Str. 26: ... le chemin verJ la réalúation de leurJ rélJeJ lJa enjin 
commencer je kostrbaté; příslovce autre part v jistých kontextech použít lze, běžnější a lepší je ailleurJ; 
konstrukce ce qui JeJ empéche dam la réalúation ... je bohemismus, stačilo by použít sloveso géner, .. . en 
rť1Janche il J'étend Jur le mari, Jur quoi ii eJt vivement incité .. . je kostrbaté, vhodnější by bylo jiné sloveso 
a jiná konstrukce. Str. 27: 7-8. ř. lepší by bylo ,,po.rition de per.ronage principa!'; 10. ř chybně shoda 
minulého příčestí, správně má být difficultéJ qu'ii a dít Jurmonter, protože substantivum je předmě
tem slovesa Jurmonter, nikoli pomocného devoir (to je poměrně elementární pravidlo). Tamtéž, 
níže: dtffi conquérant je nepřípadné; 7. ř. od konce stačilo by nOUJ le retrouvom comte, minútre ... ; o dva 
řádky níž connaiJJance použito v nejasném smyslu. Na str. 28 řada drobnějších chyb: mělo by být 
JOUJ le nom d'HiJtoire . .. , par 0ppoJition místo en oppoJition, e.rpérant améliorer bez de, jiú ďhuiJ.rier. Str. 29 
mú tl part funguje jako předložka, nevyžaduje rodovou shodu; entrée. Str. 33 místo atlJJitát 
qu'on .. . by mělo být deJ qu'on .. . Str. 35 mělo by být spíš Frédén'c ne va pas progresser davantage 
que ... Str. 37: .. . difftre la lJi.rite ... : mělo by být použito přivlastňovaci zájmeno, sloveso v tomto 
kontextu neobvyklé; o dva řádky níž by mělo být: entretemle par ce dernier (bez spojovníku) et 
d 'autreJ; o další dva řádky niž: donner Jatiifaction tl Jon titre je nepřípadné; o další 4 ř. niž lepší než Je 
faire Jon amant by bylo devenir Jon amant, předposl. ř. mělo by být M. DambreuJe le laúJe croie .. . Str. 38: 
mělo by být inquiet de ľabJence; au début místo en ouverture; následující věta začínající car le jilou ... je 
zmatená a nesrozumitelná. Str. 39, mělo by být toute /apre.r-midi, jde přece o časový úsek, ne jenom 
o část dne; zhruba uprostřed strany: en méme temPJ que .. . není francouzské, správně tandú que ... pour 
le méme mobile ... Níž: Cependant en iffet, DeJlaurierJ eJt lJaincu par deJ idéeJ trazrreJJeJ je na hranici 
srozumitelnosti; nejspíš by mělo být Entre-tempJ ... Juccombe tl la tentation et trahit Jon ami .. . Str. 40: 
sloveso édater v souvislosti s reiation amouretlJe je nemÍstné. Str. 41, ř. 5-6 měl by být jiný slovosled: 
nommé commúJaire en province par le gouvernement; o 2 ř. niž, slovo concourJ nemá jasný smysl: komu se 
tu pomáhá? O dalších 8 ř. níž opět má být přivlastňovací zájmeno "Ja relation"; ř. 2-3 od konce: 
jméno Arnoux vyžaduje elizi, ce dernier není nezbytné: správně tedy c'eJt qtt'Arnot/x ... JeJ !JiJiteJ chez 
ltti. Str. 42, odst. 2, ř. 2, sloveso J'obJcurcir použito v nejasném smyslu; má to znamenat J'aJJombrir? 
Str. 43 paJJée en public pour Ja niece je chybně postaveno, mělo by být nejspíš qtt'on a fait paJJer ... 
pot/r . .. Tamtéž, ř. 6, cOf!jugtter použito mimo jakýkoli svůj myslitelný význam; mělo tam být cO'!Jitrer, 
neboli écarter? Str. 44 mělo by být Je retournent vers le.paJJé. Str. 46, sloveso jigurer užito nevhodně 
(ř. 3). Str. 47: Věta následující za prvním odděleným citátem je nerozluštitelná. V další větě Not/J 
allonJ le montrer Jt/r ... by mělo být spíš .. . i'illt/Jtrer par .. . Tamtéž, poslední ř., sloveso Jédt/ire se 
nespojuje s infinitivem pomocí předložky tl jako sloveso condttire, lépe použít to druhé. Tamtéž 
v pozn. 90: Frédéric eJt preJ de Je conJondre avec t/ne femme by normálně znamenalo, že už se téměř sám 
pokládá za ženu. Str. 49: la conviction trahie de Frédérit'"by měla být nejspíš dé[ue. Str. 50: IIn accom
plúJement a elifin lieu je pleonasmus Oe to stejné jako napsat un accompli.rJement J'accomplif); v citátu: 
má být i'héroisme. První věta na str. 51 je opět nesrozumitelná (co to má být t/nité infranchiJJable ?); 
podobně nejasné je v prvním ř. 2. odst. užití slova irruption, zbytek věty je tak trochu du charabia; 



nesrozumitelná je v 1. řádku 3. odst. také formulace sous te signe du (( défaut de ligne droite )); na ř. 7 
chvályhodný pokus o použití obtížné konstrukce, kterou nezvládají ani Francouzi, mělo by však 
být: iI ny a pasjusqu'd ... qui n'échappe a la corrosion ... Str. 52: myšlenka kritizující Pouleta není příliš 
jasně ani šťastně vyjádřena. Str. 54, ř. 2, question de sa,voir si ... ; odst. 2, ř. 2 má být toutes ces années, 
nikoli tous; stejný odst., posl. ř. iI en a pqyé te prix de sa víe je překombinované. 


