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P o s u d e  k diplomové práce 

Vlastnímu zpracování vymezeného tématu diplomové práce (str. 27 -47) předchází 
promyšlen)', široce pojatý úvod věnovan)' surrealismu. Od surrealistické revoluce (revoluce 
ducha, literární revoluce) se autor v kapitole 2. přenáší na pole filosofické,soustředěné na 
surrealistické pojetí poznání (René Descartes, ale též ./ean-.Tacques Rousseau, dále kontext 
umělecké moderny, Hegelovu dialektiku, Marxe, Feuerbacha, Nietscheho ... ) Mezi 
myšlenkov)'mi zdroji zde nalezneme podkapitolu o Freudově učení a dokonce i o okultismu. 

Vlastní literární tvorbu André Bretona představuje Jiří Vraný v návaznosti na literární 
předchůdce, mezi nimiž cituje mj. Baudelaira. Rimbauda, Ducasse ... S Bretonovou tvorbou 
seznamuje autor po stránce teorie, dále v oblasti poezie a básnické prózy. Ke kapitole 5. (str. 
35-48) obsahující charakteristiku Bretonovy tvorby směřují předchozÍ detailní obsáhlé 
kapitoly, navazuje na ni kapitola 6. o Bretonovi ve službě společenské revoluce. Kapitola 7. 
(str. 55 - 63) je určitým shrnutím jak filosofické, tak literární analýzy. Autor se v ní dostává 
např. k názorům Sartra i Camuse, v kapitole 8. k perspektivě postmoderny. 

Předkládaná diplomová práce Jiřího Vraného je na vysoké úrovni pojetí zvoleného tématu. 
Mohla by figurovat spíše jako dílo filosofické nebo psychologické založené na literárním 
vyznání, eventuálně dílo sociologické, protože ani tuto oblast autor neopomněJ. Snad mohl 
diplomant zmínit v úvodu historický kontext Francie období vzniku surrealismu. 

Práce svědčí o zjevném hlubokém zaujetí autora pro zvolené téma. Diplomant se 
suverénně pohybuje v Bretonově díle i v prostudované literatuře předmětu, která je 
úctyhodná. Francouzské résumé je výstižné. Pro rozpravu při obhajobě navrhuji pohovořit o 
Camusově pojetí absurdity a revolty ve srovnání s revoltou Bretonovou (v návaznosti na 
srovnání na str. 59). Dále nechť diplomant znovu osvětlí odlišné pojetí svobody u Sartra 
(existence) a u Bretona. Z hlediska literárního nechť se zamyslí nad Baudelairem 
(symbolismus, surrealismus, prokletí básníci, revolta). 

Diplomová práce Jiřího Vraného pr'esahuje po mnoha stránkách rozsah diplomové práce na 
závěr studia. k obhajobě. 
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