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Autor diplomové práce se vrátil k tématu, pfi jehož prvním 

zpracování narazil na taková úskalí a těžkosti, že se mu bohužel 

nepodafilo dovést text k pfijatelné úrovni. Podjal se úkolu 

pfepracovat svou analýzu vybraných povídek Guy de Maupassanta, 

uspofádaných podle chronologického kritéria, a prohloubit zpňsob, 

jímž vnímá souvislost těchto textů s psychofyzickými stránkami 

Maupassantovy konstituce, Maupassantova "životního pfíběhu": M. 

Velíkovi šlo o to, zachytit tentokrát vliv duševní nemoci 

a jejího postupu na podobu Maupassantových povídek komplexněji 

a svůj pohled na to, jak se osobnostní faktory promítají do 

tvorby ve specifickém pfípadě jedince, který má zkušenost 

s duševní chorobou, pfenést z vnějšku dovnitř. P. Velík si tak 

mohl uvědomit náročnost interdisciplinární práce, nebot 

soustředí-li se na postižení dopadu psychického ustrojení 

tvůrčího individua na jeho dílo, propojuje oblast 

literárněvědnou, konkrétně 

klinické psychologie. 

literárněhistorickou s oblastí 

Nová verze prokazuje, že se autor poučil ze svých chyb a že 

text přepracoval se zřetelem na téměř všechny body kritiky, které 

jsem formulovala v pfedchozím posudku. Pro připomenutí a shrnutí 

lze říci následující: 1) p. Velík až na dva ojedinělé případy 

odstranil nešvar, jehož frekvence byla dfíve nápadná a velmi 

snižovala jazykovou úroveň práce - doplnil čárky v hypotaktických 

souvětích mezi vloženou větou vedlejší a větou hlavní. Doufám, že 

tuto náležitost nebude opomíjet ani ve svých dalších textech. 

Rovněž stylistických neobratností je mnohem méně, i když i tady 
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by bylo lze ještě cizelovat: mám na mysli ze]mena floskule typu 

"propast šílenství", jichž by se měl každý, kdo chce být dbalý 

svého stylu, vystříhat. 2) autor se ve značné míře, třebaže ne 

úplně, vymanil ze schémat pozitivistického přístupu, jež jsou 

dnes již metodologicky neudržitelná a jejichž přítomnost byla mou 

zásadní výhradou. Nechci přeceňovat svůj vliv na zlepšení, která 

nastala, ale doufám, že k tomuto posunu přispěla literatura 

z oblasti klinické psychologie dle mých doporučení, kterou p. 

Velík dříve naprosto pominul a kterou nyní doplnil do 

bibliografického seznamu. Na každý pád je autorův pohled na 

fenomén duševní choroby méně povrchní a méně schématický, méně 

vnějškově popisný a více z vnitřku rozumějící. Lépe tak odpovídá 

radikálně přehodnoceným postojům k psychopatologickým jevům 

a novému přístupu k hranici mezi duševní normalitou 

a nenormalitou, které si od dob Foucaultových a pod vlivem 

humanistické psychiatrie, dekonstrukce a dalších hnutí a proudů 

v duchovědách i lékařství získaly domovské právo v evropské 

epistémé. V tomto bodě doufám, že si i p. Velík uvědomuje, 

nakolik své chápání rozšířil a prohloubil, a že má z toho 

intelektové uspokojeni i zcela prostou radost. Já zas mohu 

s radostí konstatovat, že v rámci bádání o konkrétních projevech 

duševní nemoci autor rozvedl, odstínil a zároveň přesněji pojmově 

uchopil autoskopii, která je právě v Maupassantově biografické 

i literární "kazuistice" tak důležitá. 

Text navíc poukazuje na to, že k významné změně došlo dokonce 

i v autorově stanovisku a v závěru, ke kterým dochází, ve 

způsobu, jímž výsledky svého výzkumu hodnotí a interpretuje: 

s důrazem na Maupassantovu schopnost sebereflexe vidí jeho 

povídky jako paradoxni průsečík sil, jimiž se do jeho zkušenosti 

vepsala psychóza, a sil, jež mu umožnily sebereflexivní náhled 

a dovolily mu psychotickou zkušenost literárně zpracovat 

a vyjádřit. 

Výrazného zlepšení doznalo i francouzské résumé, odkud autor 
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"vymetl" závažné gramatické i pravopisné prohřešky a kde 

nacházíme už jen pár vskutku drobných chyb. 

Současně ovšem zjišéuji i to, že navzdory mému upozornění 

o významu jistého ouvrage de référence, a sice Todorovova Úvodu 

do fantastické literatury, nefiguruje tato studie v jinak 

rozšířené bibliografii. Proč si ji autor neopatřil? Dílčí námitku 

mám k segmentu " ... jsme v pokušení podezírat autora z projevů 

halucinace" (s.71): spojení slovesa s jeho předmětem je dost 

nešéastné, neboé navozuje představu, že halucinace je cosi 

nemístného, za co by se měl subjekt stydět, za co může, co mu 

vytýkáme, ba za co by snad měl i pociéovat vinu. Uvědomuje si 

autor nepatřičnost této formulace? 

Zvažuji-li nakonec poměr mezi slabinami a kvalitami textu 

a míru zlepšení, jíž p. Miroslav Velík dosáhl, docházím k závěru, 

že mohu doporučit a také doporučuji jeho diplomovou práci 

k obhajobě. 

Praha, 13. září 2006 PhDr. Catherine Éb eminová, PhD. 
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