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   Ve své diplomové práci Hledání víry v románech Sylvie 
Germain (Dítě Medúza, Tobiáš z blat, Píseň okoralých srdcí) se 
autorka zaměřila na výběr z rozsáhlého díla současné 
francouzské autorky spjaté i s Prahou, Sylvie Germain; 
kriteriem pro ustavení textového korpusu čítajícího tři výše 
uvedené romány byla důležitost tematu víry, spirituality a jejich 
hledání a prožívání v současném světě. 
   Autorka zkoumá, v jakých formách se v každém z textů 
vyskytují daná temata, zejm. jaké místo má židovsko-
křesťanská podoba duchovnosti a religiozity, často tradovaná 
rodinou a prorostlá do rodinného prostředí,  v životech hrdinů, 
jak se k ní hrdinové vymezují a jak se jejich vztah k rodinnému 
či rodovému spirituálnímu dědictví odráží v jejich osudech, 
nakolik je formuje, popř. nakolik oni sami pod vlivem vlastních 
zkušeností toto dědictví přetvářejí.  
   Výběr tohoto námětu konfrontuje K. Francovou s velice 
širokou duchovně-náboženskou tradicí, s jednou ze sfér 
stojících u kořenů naší kultury a naší kulturní identity – i to je 
ostatně aspekt, jehož si je autorka vědoma a jenž posiloval její 
zájem o danou problematiku. S tímto vědomím se autorka 
zaměřila na židovsko-křesťanské mýty a symboly v textovém 
korpusu a zkoumá, do jakých forem je vzhledem k jejich 
elasticitě Germainová přetváří, jak je reinterpretuje. Tak se K. 
Francová dotýká mýtotvorné i symbologenní potenciality  
základových topoi náboženského diskursu, které ovšem právě 
díky své podstatnosti a základovosti přesahují svým významem 
mimo náboženství do všech sfér lidské existence – což se 
projevuje zejména výrazně u S. Germain.  
   V této perspektivě je velmi přínosné, neřku-li nezbytné 
zamyslet se nad symbolickými význami příslušných topoi, 
popřípadě nad takovými textovými prvky, jež metaforicky, 
symbolicky nebo jiným nepřímým způsobem k daným topoi 
odkazují. Aby K. Francová zachytila tuto významovou rovinu, 
využívá některých interpretačních mřížek hlubinné psychologie 



a s ní úzce spřízněné hagioterapie, tak jak ji v Čechách 
praktikuje jeden z význačných představitelů tohoto směru, dr. 
Prokop Remeš, přičemž tuto v zásadě jungovskou optiku 
obohacuje určitými tezemi a poznatky z oblasti teologie a 
teologické hermeneutiky. Posledním metodologickým celkem, 
s nímž autorka pracuje, je oblast vymezená bachtinovsko-
kristevovským konceptem intertextuality, jehož nezbytnost se 
dostává ke slovu především tam, kde analyzované texty 
spojuje s jejich hypotexty souvislost vycházející z autorské 
intence, jakkoli toto není jediná situace, která pod působnost 
tohoto konceptu spadá. 
   Se všemi užívanými metodami si autorka dokázala dobře 
poradit a prokázala tak i schopnost vstřebávat podněty 
z odborné literatury – její značná bohatost patří ke kladům této 
práce. Téma zrálo poměrně dlouhou dobu, což autorce 
umožnilo s důkladnou reflexí rozpracovat některé detaily a 
odstíny a cizelovat i jazyk práce; více pečlivosti se však mělo 
dostat francouzskému résumé, v němž zřejmě spěchem 
poslední etapy utrpěl hlavně pravopis a do něhož nebyly řádně 
začleněny některé stylistické opravy. 
   I s touto dílčí slabinou však diplomová práce Kristýny 
Francové vykazuje velmi dobrou úroveň, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
PhDr. Catherine Ebert, PhD.                          Praha, 25-5-2005 
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   Diplomová práce Hledání víry v románech Sylvie Germain 
(Dítě Medúza, Tobiáš z blat, Píseň okoralých srdcí) Kristýny 
Francové se zaměřuje na analýzu tří románů, uvedených 
v podtitulu, tedy na jakýsi vzorek z díla velice plodné současné 
francouzské spisovatelky Sylvie Germain. A právě výběru se 
týká má první poznámka,  jakkoli jde spíše o otázku než o 
výtku: je sice zřejmé, že téma, tak jak je formulováno v titulu 
diplomové práce, je přítomno ve všech vybraných textech a 
určitým způsobem je tak spájí. Ovšem nejsem si úplně jista, 
zda  s ním autorka zacházela zcela logicky a konsekventně. Ne 
že by zkušenost židovsko-křesťanské spirituality  nefigurovala 
v příslušných románech dostatečně výrazně; daleko víc jde o 
to,  jestli toto kriterium opodstatňuje volbu právě tří výše 
uvedených románů. Možná však K. Francová tuto námitku 
přesvědčivě vyvrátí u obhajoby. 
   V dalších částech K. Francová prokazuje fundovanost 
v tématu, jež poukazuje na to, jak je jí myšlenkový i fikční svět 
Germainové zřejmě velmi blízký, avšak domnívám se, že 
autorka měla  svůj přístup a tedy analytické postupy, které si 
pro své zkoumání zvolila, definovat exaktněji, nebo jednoduše 
řečeno jasněji. V tom spatřuji určité metodologické opominutí, 
jehož se poměrně často dopouštějí začátečníci, ovšem tím 
bdělejší mělo být vedení práce. 
   Naopak za zdařilou, zřejmě vůbec nejlepší, považuji část o 
intertextualitě, třebaže mohla být do hlavního námětu včleněna 
ústrojněji, tak, aby jejich propojení působilo logičtěji. K. 
Francová zde však dobře nakládá s termíny a některé pasáže 
svědčí o její teoretické zběhlosti a jistém umu poradit si i se 
značně abstraktními, popřípadě interdisciplinárními aspekty. 
Jen skloubení teoretických tezí a poznatků, které jsou dnes 
„monnaie courante“ literární vědy, s jejich aplikací na konkrétní 
textový materiál občas trochu pokulhává... Aniž chci vršit 
kritické body, nemohla jsem si pochopitelně nevšimnout, 



ostatně stejně jako sama vedoucí práce, že zcela řídké nejsou 
segmenty, kde se autorka rozhodovala mezi několika 
formulacemi – ať už vlastními, anebo mezi svou verzí a návrhy 
kolegyně Ebert – a kde se nakonec obě varianty smísily do 
většího či menšího nesmyslu. Autorce je proto nutné doporučit 
více pečlivosti při korekturách, neboť ani tady ji fakt, že tento 
prohřešek je u začátečníků bohužel dost běžný, neomlouvá!  
   Na druhou stranu je patrné, že K. Francová odvedla poctivou 
práci, jak co se týče četby, o které svědčí pěkná bibliografie, 
tak co se týče osvojení některých analyticko-interpretačních 
metod i promyšlení a celkového zpracování tématu; tuto práci 
jistě završí i reflexí, ke které ji, jak doufám, mé výhrady a 
otázky dovedou a kterou nám předestře při obhajobě. 
 
 
PhDr. Renáta Listíková, MCF                        Praha, 29. 5. 2010  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


