
Posudek školitele na diplomovou práci Kateřiny PYTLOVÉ 
Francouzsky psaná belgická literatura a její česká recepce 

Navzdory naší dlouhodobé spolupráci s Délégation Wallonie-Bruxelles a 
z ní vyplývající permanentní přítomnosti belgických lektorů na Ústavu 
románských studií nepatří francouzsky psaná belgická literatura k nejčastějším 
tématům diplomových prací. Za posledních dvacet let se takovýchto studií 
objevilo jen sedm I a každá z nich byla věnována jednomu konkrétnímu autorovi. 
Jean-Philippe Toussaint a Henry Bauchau se objevili hned dvakrát, zatímco 
Georges Simenon, Jacqueline Harpmanová a Amélie Nothombová jsou 
zastoupeni po jedné práci. Žádný další belgický autor pak už v databázi od 
revoluce nefiguruje. 

Diplomová práce Kateřiny Pytlové vycházející z materiálů a zkušeností 
získaných při studijním pobytu na Univerzitě v Lutychu tak představuje vůbec 
první a chvályhodný pokus o souhrnné zpracování této problematiky. 

První část studie mapuje vývoj francouzsky psané belgické literatury od 
vzniku samostatného Belgického království v roce 1830 po dnešek. Vzhledem 
k tomu, že pochopitelně není možné uvádět "telefonní seznamy" všech autorů, 
studentka se logicky soustřeďuje na jednotlivé literární směry (romantismus, 
naturalismus, symbolismus, modernismus, surrealismus, atd.), které v tomto 
vývoji sehrály klíčovou roli. 

Ve druhé kapitole Kateřina Pytlová definuje francouzsky psanou 
belgickou literaturu jako literaturu menšinovou a s využitím Klinkenbergljova 
"gravitačního modelu" zkoumá dynamiku vztahu mezi touto kulturní "periferií" 
a francouzským (potažmo pařížským) centrem. 

Závěrečná část diplomové práce je pak věnována české recepci 
francouzsky psané belgické literatury od Čapkovy Francouzské poezie nové 
doby (1916) po současné články publikované na serveru www.iliteratura.cz. 

Jedním z hlavních kladů předložené studie je bezesporu volba dosud 
nezpracovaného tématu, dále pak jasné a přehledné členění jednotlivých celků (s 
mnoha podkapitolami Cz la fram;aise) , solidní bibliografické zázemí i autorčina 
snaha poctivě vyčerpat celou teoretickou problematiku v situaci, kdy její 
předchůdci i spolužáci se omezili na (mnohem bezpečnější a pohodlnější) 
zkoumání individuální poetiky jimi zvoleného autora. Kateřina Pytlová se 
jakožto vynikající studentka pustila do ambicióznějšího projektu a tato její 
odvaha je v každém případě sympatická. 

Z posledního bodu, tedy ze snahy sepsat jakýsi manuál "všeho, co jste kdy 
chtěli vědět o francouzsky psané belgické literatuře, a báli jste se zeptat" však 
bohužel plynou i některá úskalí j-ejí práce jako například trochu kolísavá úroveň 

I Diplomové práce věnované Michauxovi neberu v úvahu, neboí' v nich se autorova původní národnost 
z pochopitelných důvodů zmiňuje jen okrajově. 



jednotlivých kapitol. Zatímco stěžejní, gravitačnímu modelu věnované, části 
nemám co vytknout, protože autorka v ní skutečně odborným a zároveň čtivým 
jazykem shrnula a do všech souvislostí zasadila tuto velmi užitečnou teorii, 
první a třetí kapitola poněkud trpí svým postavením nezbytného úvodu a jen 
velmi zhruba načrtnutého závěru. 

Chápu, že snaha obsáhnout zhruba stopadesátiletou historii na dvaceti 
stránkách vede k nutnosti maximálně zjednodušovat a schematizovat, nicméně i 
tak na mne některé pasáže působí poněkud cizorodě a šroubovaně. Například 
jsem velkou obdivovatelkou Rodenbachových Mrtvých Brug, ale když na mne 
někdo v jednom souvětí vychrlí, že autor "naplňuje nejen podstatu 
Schopenhauerovy filozofie pesimismu a pantragismu; staví krásu a smrt do 
symbiózy, zbavuje osobnost konkrétních rysů ... ", nemohu se zbavit dojmu že 
bud' jde o výsledek mnohaleté studie (kterou bych si potřebovala přečíst, abych 
tuto zkratku náležitě vychutnala), nebo je příslušná pasáž automaticky opsána 
z příručky. Podobně suverénních výroků, které se svým radikálním zhuštěním 
nebezpečně přiblížily absurditě, je v úvodní části celá řada. 

Jak říkají Francouzi, "qui trop embrasse mal étreint". Předložená studie 
bezpochyby splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci a v mnoha 
ohledech je jednoznačně nadprůměrná. Na druhé straně se nemohu zbavit 
dojmu, že pokud bychom ji zredukovali na její druhou kapitolu a doplnili o 
konkrétní příklady autorů a textů ilustrujících jednotlivé komponenty gravitační 
teorie, vznikla by daleko pozoruhodnější a obsahově ucelenější monografie. 

Co se týče formální stránky práce, autorka píše kultivovanou češtinou a 
dopouští se jen celkem přijatelného množství chyb2

• Naopak by si měla dávat 
větší pozor na překlepy, kterých jsem napočítala na pět desítek. 

Navzdory všem výše uvedeným výtkám jsem přesvědčena, že diplomová 
práce Kateřiny Pytlové přináší velmi cenné informace a svědčí o autorčině 
trvalém zájmu o studovanou problematiku, pročež ji vřele doporučuji 

k obhajobě s navrženým hodnocením "výborně". 
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PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 

2 Interpunkce i slovosled jsou občas chybně ovlivněny francouzštinou. Podivně vyznívaj í i předložky nebo jejich 
absence, autorka navíc nadužívá nominálních vazeb, které nejsou pro češtinu typické, atd. (Všechny opravy jsem 
vyznačila do textu a v případě studentčina zájmu je mohu poskytnout po obhajobě.) 


