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 Bernard-Marie Koltès, jehož texty už byly přeloženy do zhruba třiceti jazyků a který 
v současné době patří mezi světově nejhranější francouzské dramatiky, se dosud nikdy nestal 
předmětem žádné absolventské práce na Ústavu románských studií FF UK.  
 I když jedním z důvodů může být i poněkud chladné přijetí tohoto „klasika“ českým 
publikem (viz text Jovanky Šotolové o Boji černocha se psy ve Stavovském divadle),1 dá se 
předpokládat, že studenty odradila spíše značná náročnost a vysoká míra abstrakce typická 
pro Koltèsovu poetiku. 
 Zuzana Škandíková se ve své práci velmi dobře popasovala s úkolem „představit“ 
zvoleného autora komisi, ale přitom neupadnout do obvyklých stereotypů spojených 
s metodou „l’homme et l’oeuvre“. Po úvodním autorově životopisu, který rekapituluje jen 
informace nezbytné k pochopení následných analýz, studentka přechází k hlavnímu těžišti své 
práce. Na korpusu šesti divadelních her (Tu noc těsně před lesy, Boj černocha se psy, Západní 
přístaviště, V samotě bavlníkových polí, Návrat do pouště a Roberto Zucco) nejprve zkoumá 
prostorové rozvržení Koltèsových děl. Právě prostor je totiž podmínkou či katalyzátorem 
veškerého jevištního dění. Dramatikovy postavy neustále někam unikají, panicky těkají mezi 
jednotlivými místy bez možnosti zastavit se a zapustit kořeny. 
 V následujících kapitolách své diplomové práce pak Zuzana Škandíková přistupuje 
k analýze prázdnoty a hledání, tedy principů, které z Koltèsových her dělají jeden 
„nezastavitelný běh věčně bloudící postavy poháněné nedostatkem odpovědí“. 
 Naprosto brilantní je autorčin popis vztahů mezi jednotlivými (anti)hrdiny, rozbor 
jejich interakcí v prostoru, fungujících na čistě abstraktním principu „výměny a obchodu“. Jak  
Zuzana Škandíková přesně komentuje, divák Koltèsových her se může jen domnívat, co je 
pravým předmětem, příčinou a podstatou těchto záhadných „dealů“: sex? vzácný předmět? 
zakázané zboží či služba? V každém případě jde o jakousi blíže nespecifikovatelnou a 
z principu neuspokojitelnou touhu, která postavy žene vpřed a nutí je neustále „narážet“ do 
dalších překupníků-klientů a vést s nimi nekonečné dialogy či dokonce monology (v případě 
neodpovídajícího protějšku). 
 Závěrečná lacanovská interpretace Koltèsova pojetí touhy je samozřejmě možná a 
zcela koherentní. Otázka zní, zda přece jen poněkud nezužuje onu širokou škálu výkladů, 
které dramatikova abstraktní tvorba vyvolává… 
 Diplomová práce Zuzany Škandíkové je po mém soudu velmi kvalitní. Studentka 
zvolila originální, dosud nezpracované téma a dokázala jej ilustrovat na reprezentativním 
korpusu. Veškeré své vývody má přesvědčivě podložené textovými příklady a odkazy na 
závěrečnou (bohužel nestrukturovanou) bibliografii.  
 Co se týče formální stránky práce, nelze než litovat, že tato skvělá studie neprošla 
řádnou jazykovou korekturou. Následující výčet pochybení není ani zdaleka vyčerpávající. 
Snažila jsem se jen sestavit jakýsi základní přehled nejčastěji se opakujících problémů: 
 
Pravděpodobně z důvodu užití chybného počítačového programu se na mnoha místech textu 
objevují shluky neoddělených slov (nebo naopak ničím neodůvodněné mezery), které čtenáři 
notně komplikují porozumění textu.  
Několik příkladů z mnoha: 
 
s. 8:   „Voči univerzitnému prístupuk autorovmudielu…“ 
                                                 
1 Zatímco Beckett či Ionesco v Čechách již dávno zdomácněli, pokud zadáme do tuzemských internetových 
vyhledávačů jméno Bernard-Marie Koltès, objeví se v průměry tři odkazy. 



s. 45: „… zotrvávajúv situácii vzájomnej komunikácie, bude zároveň 
predpokladaťmožnosťobchodu…“ 

s. 47: „celá výmenná špirálahry, zasz tohoto…“ 
s. 61: „… adresát žiadosti láskynie jepostave neznámaosoba a zmena vo 

vyzneníapelu tu spočíva…“ 
s. 78: „thèmes principauxsaisissantla dynamique… l’écriture dramatiquede 

Koltèstout en apportant…“ 
 
Překlepy: 
 
V abstraktu:   „navrhtnutí“ 
s. 8:                             „biografiou, ktorá pre správne pochopenie odkazu jeho diela 

 určujúcou“ (chybí sloveso) 
s. 9:   „záklaný“ 
s. 11:   „na prý pohľad“ 
Ibid.:   „volanie hlas“ 
s. 12:   „La Fuite à chaval...“ 
s. 14:   „nemý černochom“ 
   „s náhodným neznámy“ 
s. 15:   „sa podieľa na výbuch“ 
   „nachádzajúci (sa?)“ 
s. 16:   „Chéreaum“ 
s. 19:   „miesta miesto“ 
s. 21:   „ruří nenávist“ 
s. 22:   „vo vzťah“ 
s. 27:   „spode vršku“ 
s. 28:   „jsem tak lehcí“ 
   „zanecháva sleduje“ 
s. 39:   „v rozhovore Colette“ 
s. 43:   „každé takého stretnutie“ 
s. 44:   „nutnosť ich chápanie“ 
   „Podiaľ chceme“ 
s. 49:   „trois personnages liées“ 
s. 50:   „komenzáciou“ 
s. 52:   „a to práva“ 
s. 53:   „ja nevím“ 
s. 54: „spôsob, akým substantívum vo svojich s jej jeho nadšených 

záujmom…“ 
 „Pozorovavná“ 
s. 57: „Klientovom presvedčenie“ 

„vytvoriť si vytvoriť si“ 
s. 60:   „tvý půda“ 
   „poslesní“ 
   „machanik“ 
s. 61:   „na spôsobom“ 
s. 62:   „quelque chose este donné“ 
   „ un combe d’être“ 
   „nelezli smír“ 
s. 65:   „ jako dítěte se mi pad zdávala“  
s. 66:   „jakdo když“ 



s. 68:   „ale to viac“ 
   „uviaznutá tichu“ 
s. 70:   „beriéra“ 
s. 73:   „maktiným“ 
s. 75:   „Koles“ 
s. 78:   „les pièce de Koltès“ 
 
 
Směšování vazeb: 
s. 9:   „rozbor a porozumenie diela“ 
 
Cizí ženská jména by měla být přechylována a skloňována:  
s. 12:   „herečky Marie Casarès…“  
 
V práci obecně převládá „ruský“ typ postpozic, který je češtině (a předpokládám i 
slovenštině) cizí: „v životě autora“, „tvorba dramatika“… 
 
Chybná interpunkce: 
Poměrně častý nešvar, takže jednotlivé výskyty jsem označila přímo do práce. Hlavně pozor 
na vložené vedlejší věty. 
 
Svůj, svá,své: 
s. 20:   „viditelné až k jejich hřebenům“ 
 
Francouzský název Písně písní je (le) Cantique des cantiques (s. 12). 
V práci psané v první osobě plurálu bude fungovat shoda se skutečným rodem 
pisatele/pisatelky: „La méthode d’analyse... nous a conduite… 
 
Pozor na poznámky pod čarou! Autorkou užívaná forma odpovídá závěrečné bibliografii 
(UBERSFELD, Anne…), ale pro poznámky platí norma jiná. 
Navíc názvy článků je třeba uvádět v uvozovkách (s. 26), zatímco názvy děl kurzívou (s. 49, 
78). 
 
 Přes všechny výše jmenované technické nedostatky diplomovou práci Zuzany 
Škandíkové vřele doporučuji k obhajobě. Vzhledem ke kvalitě jednotlivých analýz by autorka 
měla zvážit jejich případné uveřejnění v některém z odborných časopisů zaměřených na 
literaturu a literární vědu.  
 
 
 
V Praze dne 24. 5. 2011 
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