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P o s u d e  k diplomové práce 

Specifický literární žánr - fantaskní povídka -, kterou si Miroslav VeJík zvolil za téma 
diplomové práce, předznamenává práci z oblasti literární. V úvodu si diplomant vytkl za cíl 
zhodnotit (nebo analyzovat?) daný žánr u Maupassanta v rovině umělecké a literárni 
v souvislosti s postavou autora. Veškeré vnější i vnitřní vlivy pramenící zejména v psychické 
oblasti Maupassantově upoutaly diplomanta natolik, že cílem své práce učinil zachycení 
vývoje Maupassantovy fantaskní povídky v závislosti na postupu jeho duševní nemoci. 

Nahlédneme-li do struktury práce a vezmeme-li v úvahu názvy jednotlivých podkapitol ve 
stati práce (tyto názvy jsou výstižně zvoleny), zjistíme kritéria autorova pohledu na 
Maupassantovu fantaskní povídku (Předčasný pesimismus, Pocit strachu, Projevy hrůzy, 
Cesta k šílenství, Absolutní nihilismus). V popředí zájmu diplomanta je diagnostikovaný 
postup Maupassantovy duševní choroby, v druhém plánu pak z ní vyplývající a na ní stavěný 
literární projev - fantaskní povídka. Jde tedy o paralelu mezi psychickým stavem autora a 
jeho dílem, přičemž Miroslav Velík považuje a priori Maupassantovo literární dílo za svědka 
jeho nemoci. Životopisná diagnóza ústící u Maupassanta v šílenství a absolutní nihilismus na 
jedné straně a fantaskní povídka (Ruka, On?, Horská chata, Šílenec, Kdo ví?) na straně druhé 
jsou osou práce a určují její strukturu. 

Na základě pečlivě prostudované literatury předmětu (z oblasti literární, psychologické, 
psychoanalytické) uvádí diplomant detailní životopisná data z Maupassantova života, 
soustřeďuje se na projevy jeho nemoci, zmiňuje se o předchůdci Hoffmannovi a neopomíjí 
ani filosofický základ Schopenhauerův.Zvolené povídky prezentuje v chronologické linii, 
zajímá ho epický základ, konstatuje jednoduchost povídky. Fantaskní povídku zasazuje 
diplomant do celkového kontextu Maupassantova díla i do kontextu jeho prohlubující se 
nemoci. Autor konstatuje, že Maupassantova fantaskní povídka není "dílem člověka 
zachváceného návaly šílenství". Není toto tvrzení v zásadním rozporu s tezí, kterou si 
Miroslav Velík vytkl jako zásadní koncepci své práce? V rozpravě při obhajobě doporučuji 
rozvést a objasnit. 

Pokud jde o formální stránku práce, orientace v ní je znesnadněna tím, že práce nemá 
obsah. 

Práce je psána česky, má francouzské résumé. Z hlediska češtiny upozorňuji na některé 
chyby v interpunkci, např. na str. 58, 60, na straně 1 je chybně uvedeno "za téma mé 
diplomové práce ... ". Francouzské résumé má dobrou jazykovou úroveň, přesto v něm 
najdeme několik drobných opomenutí pravopisných (glosovala jsem v textu), gramaticky 
nesprávně je např. na str. 76 "il les surmontent. .. " . 
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Diplomová práce Miroslava Velíka je dokladem jeho zaujetí pro fantaskní povídku Guy de 
Maupassanta. Diplomant prokázal, že je schopen téma zpracovat na základě prostudované 
literatury předmětu i vlastního náhledu. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na práci 
tohoto typu na konci studia. Doporučuji ji k obhajobě. 
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