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Diplomantka mapuje osobnost belgického spisovatele Jeana Raye, těžištěm jehož tvorby 
je povídka, převážně fantastická. Obtíž práce tkví v nepřehlednosti literárního odkazu: obecné 
uznání dostihlo tohoto autora celkem nedávno a jeho rozsáhlá tvorba, vydávaná často v nahodi-
lých antologiích, nebyla dosud přehledně uspořádána, uložena je v archivu běžně nedostupném; 
také sekundární literatura, která se autorem zabývá, je vcelku vzácná. K tomu přistupuje i to, že 
Jean Ray je autor dvojjazyčný, značná část díla je psána ve vlámské nizozemštině. Práce se zabývá 
pouze jeho tvorbou ve fantastickém rejstříku psanou francouzsky; není z ní nicméně úplně zřej-
mé, zda a do jaké míry Ray případně pěstoval autorský překlad vlastních prací (a v jakém směru). 

Úkol vytvořit jakousi „poloviční“ monografii autora nebyl tedy příliš snadný. Diplomant-
ka nejprve vymezuje pojem fantastické literatury či fantastického žánru, opírá se přitom přede-
vším o Todorova; poněkud nedomyšlené je to, že se k teorii fantastického žánru poté vrací ještě 
jednou, před pojednáním o některých konkrétních povídkách (podkapitola 4.6.1); obě pasáže se 
přitom doplňují, nejsou tedy redundantní, podivně působí to, že jsou od sebe v práci tak vzdále-
ny. V přípravné obecné kapitole se diplomantka zabývá také pojmem „belgická literatura“ jako 
taková, což má své opodstatnění především v tom, že fantastický žánr je pro tuto literaturu z lite-
rárněhistorického hlediska důležitý a charakteristický, jak ukazuje i její stručný přehled v závěru. 

Poměrně podrobně je v další kapitole podán autorův životopis včetně legendy, kterou o 
sobě autor vytvářel (a do níž do jisté míry zapadá i skutečné uvěznění, které na poměrně dlouhou 
dobu přerušilo jeho začínající literární slávu); literární kariéra je popsána dost podrobně ve své 
mnohotvárnosti (Ray psal pod řadou pseudonymů mj. také detektivky, dobrodružné romány pro 
mládež i komiksy), v tomto případě místy i redundantně. Velmi důležitý je poukaz na křesťanské 
podloží Rayovy fantastiky. 

Vlastní analýza díla zmiňuje detektivky pro fantastický ráz některých výpravných prvků, 
také Rayův jediný fantastický román Malpertuis (jediné samostatné dílo dosud přeložené do češti-
ny), posléze charakterizuje hlavní povídkové soubory uspořádané samotným autorem a posléze 
shrnuje obsahy jednotlivých povídek v těchto souborech, zároveň se stručnou obecnou charak-
teristikou. 

V práci nakonec najdeme i jakýsi nástin syntetického shrnutí (podkapitola 4.6.4), nicméně 
práce do jisté míry trpí sklonem k prostému výčtu, což vede buď k nedostatečné redukci infor-
mace směrem k podstatnému, nebo (zejména u formálních charakteristik) k jakémusi „odškrtá-
vání“ povinných kolonek. Tříšť údajů nakonec není v dostatečné míře sjednocena, závěr je pak 
spíš rekapitulací než skutečným závěrem (což je u dnešních studentských prací chronický pro-
blém). Přesto mám za to, že tento první monografický nástin také s ohledem na obtížnou dostup-
nost podkladů jako diplomová práce obstojí, doporučuji ji k obhajobě s hodnocením velmi 

dobře. 
 
Detailní připomínky formální a věcné: 
Není zvykem číslovat Úvod a Závěr, ale pouze skutečné kapitoly práce. – Cílení na „české 

čtenáře“, v práci několikrát prezentované, neodpovídá úplně účelu práce. – Jazykové chyby jsou 
nepočetné: na rozdíl od… (str. 12) se píše odděleně; obrat nezbytně nutná (str. 13) je pleonasmus; 
skloňování franc. jmen je poněkud pochybené (str. 14: mělo by být spíš Mériméa, Gérarda… mož-
ná spíš Balzaka, vzhledem k výslovnosti instrumentálu; str. 33: Ghelderoda a níže Ghelderode; str. 42: 
Doucedama, Hawthornovu); v názvu kapitoly 2.4 (str. 17) není jasné, k čemu vztáhnout zájmeno 
„jeho“; na stejné straně by mělo být „tematika a prostředí popisované“ (nikoli popisovány); str. 19: 
označovat „snovost a regionalismus“ jako tendence není případné; str. 22: není dost zřejmé, co má 
být míněno „sterilními kolonkami literární vědy“; diplomantka se i jinde měla vyvarovat hodnotí-



cích apriorismů, v nichž cit převládá nad analýzou (zvl. na str. 43, 45); str. 23, 3. ř. od konce: mělo 
by být „…není nic neobvyklého“; str. 24: „v tom samém roce“ není česky (správně: v témž); str. 
26: Kdoví, co z toho…se naopak píše dohromady (totéž na str. 32); str. 27: pojem „ediční svazek“ je 
nesrozumitelný; obrat „ve fantastických kruzích“ v daném kontextu zase komický (str. 30); tam-
též, diskuse by se měla psát spíš se s, výslovnost diskuze a z toho plynoucí pravopis jsou nevzdě-
lanecké; str. 31, chyba ve shodě, správně: La Gerbe noire; str. 35: pseudonym je maskulinum, takže 
pseudonymů; str. 36: 3. os. mn. slovesa vycházet je vycházejí; podobně str. 47 a 48: vyprávějí; str. 60: vra-
cejí; v následující větě (str. 36) by měl být vyjádřen podmět; v posledních čtyřech řádcích použito 
zbytečně dvakrát příslovce nyní; str. 39: použití slovesa kmitat je nevhodné; obrat prolínají se dva 
nebo tři vypravěči je stejně absurdní jako některé stránky Rayova fantastična; „ten správný okamžik, 
tu správnou míru, ta správná slova“ patří do hovorového rejstříku; první dva odstavce na str. 40 
pouze opakují, co už bylo napsáno dřív; tvrdit, že Sherlock Holmes je zároveň gentleman (případ-
ně džentlmen, ale nikoli džentleman), je přitažené za vlasy; stejně jako konstrukce vidět něco „skr-
ze jeho oči, skrze jeho slova a činy“ (a na další straně: „skrze své deníkové záznamy“, str. 49: žánr 
vzniká „pouze skrze literární jazyk“); str. 42: Hawthornův Dům se sedmi štíty není novela, ale ro-
mán, ostatně přeložený do češtiny; lyšák se nepíše s ypsilonem; „aspekt poplatný flanderskému pů-
vodu…“ je sémanticky nepřípadné; „jediná Rayova tvorba, která byla přeložena“ (str. 44) není čes-
ky (lépe: dílo); překlad nemůže být „něco jako“ (str. 46), tamtéž překlep bizarmími; str. 47, neúplná 
věta není vhodná, dá se snadno změnit na úplnou: A závěr se více ptá, než odpovídá; uvádět ve 
výčtech, že dílo se skládá z jedné předmluvy a jednoho doslovu je nevhodné (str. 47 a další); příběhy ne-
jsou nesouvisející „na oko“ (str. 48), ale navenek; pozn. 29 (str. 49) je redundantní, opakuje to, co 
je vyloženo přímo v textu; obrat jedná se o… (str. 49 a poté ještě často) je pokládán za germanis-
mus (správně česky jde o…); u povídek zasazených do rámcového příběhu není příliš vhodné 
mluvit o „předmluvě k další povídce“, když se autor vrací do onoho vyprávěcího rámce (str. 52); 
„rozlučka“ (str. 53) je slovakismus; „zbuduje sochu“ (tamtéž) je sémanticky nepřípadné; „maurij-
ský sluha“ neexistuje: buď je „maurský“, nebo „maori, maorijský“, pokud pochází z Oceánie 
(tamtéž); postava mluvícího kocoura „Murra“ (str. 54 ad.): diplomantce uniklo, že jde o zřejmou 
inspiraci slavným dílem E. T. A. Hoffmanna; přehlíží i jiné narážky na německou kulturu (Götz 
von Berlichingen, Dürer); město, kde lidé vymřou na mor (str. 57) je zase narážka na E. A. Poea; 
str. 60: „rukopisy“ není žánrové určení, ale součást fikce (sémantiky díla); „teror“ nemůže „vraž-
dit“; totéž na str. 63 „hrůza“; str. 62: „městečko, kterému skončila sezóna“ je chybné, nejde o 
živou bytost, správněji: ve kterém; str. 63: zvratné zájmeno u podstatných jmen slovesných se má 
vypouštět (spolčení se). Šest chyb se najde i ve francouzském resumé (str. 7). 
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