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Předkládaná diplomová práce se v dostředivých kruzích komplexně zabývá Molièrem a jeho 
divadelní tvorbou. Práce je přehledně členěna do čtyř kapitol. 
 
První z nich je věnována dobovému kontextu ze široké, avšak opravdu ptačí perspektivy. 
Autorka zmiňuje stratifikaci společnosti (tedy i divadelního publika), fenomén preciozity, 
soudobé eticko-filosofické konceptualizace přesahující k formování závazných norem 
chování a ustavení dvorské společnosti. Dále se nám dostává stručné charakteristiky dobově 
stylových pojmů (baroko vs. klasicismus), vzápětí nato úvod do soudobé filosofie 
(karteziánský racionalismus vs. rigorózní augustiniánství) a řeč je i o velkých autorech 
tragických – Corneillovi a Racinovi. Vzhledem ke kompilačnímu charakteru této kapitoly zde 
autorka měla pracovat s daleko spolehlivějšími zdroji. Při vší úctě k nestorovi české 
romanistiky, Václavu (a ne J., jak jej autorka v bibliografických odkazech často 
přejmenovává) Černému, a i přes záhodné uznání k Vladimíru Mikešovi, nelze dost dobře 
považovat jejich práce za ty, které udávají tón dnešnímu bádání. Práce V. Černého, ze kterých 
diplomantka vychází, jsou téměř 50 let staré – bádání pokročilo. V. Mikeš je esejista a zdatný 
interpret – ne však vždy spolehlivý literární historik. Zejména část o klasicistní estetice je plná 
klišéovitých nepřesností a flagrantních zjednodušení. Vyjmenuji pouze některé z nich: 
 
 1. s. 20 dole: myšlenky klasicismu v roce 1572 nebyly a nemohly být známy. Klasicismus 
nelze redukovat na 3 jednoty, které byly pouze důsledkem iluzivního rámce divadla, tzv. 
teorií věrohodnosti, jež navíc velmi často pouze zůstaly na papíře. Zjednodušovat rozmanité 
dobové divadelní teorie na pravidlo 3 jednot (Aristotelem navíc nikdy neformulované) je 
doklad o nedostatečném zamyšlení se nad soudobou estetikou. 
 
2. s. 21 Boileauovo Umění básnické vychází až 1674, nikoliv 1647 (zřejmě překlep), je třeba 
upravit citace veršů!  
 
3. s. 21 Je třeba rozlišovat peripetii, vedlejší a hlavní linii dramatického děje, rozuzlení, 
epizodu – pokud se autorka chce nadále Molièrovým divadlem zabývat, musí se seznámit se 
základní pojmoslovím (dop. Scherer, Dramaturgie classique), pak by nemohla na s. 22 podat 
analýzu Cida jako z červené knihovny. Tragikomedie předurčovala jistý typ zápletky, postav, 
v potaz je třeba vzít, že se jedná v případě Cida o historický námět. Na konci třicátých let 
naopak tragikomedii byla žánrem velmi žádaným atd. atd. 
 
Druhá část práce je i přes svůj kompilační charakter povedenější, je patrné, že autorka 
Molièra zná lépe než to, o čem mluví v první části. Vychází – jak se dá předpokládat – ze 
základních prací dostupných v češtině, vedle nemotorného a netalentovaného normalizačního 
hrobníka české romanistiky, bařtipána Bretta, je citován Černý – jaká to, snad nechtěná, ironie 
dějin!). V práci je zvolena tradiční školská optika, Molièrovy komedie jsou členěny podle 
vnějších kritérií (salónní komedie, charakterová komedie, komedie mravů…) a zapomíná se, 
že je Molière živým autorem nejenom proto, že vystihl neřesti a nešvary soudobé společnosti, 



ale zejména protože byl vynikajícím komediálním autorem. Mohla a měla být analyzována 
dramaturgie jeho her, pak by např. o Směšných preciózkách autorka nemohla tvrdit, že jsou 
kritikou preciozity. Molière není moralista, ale dramatický autor! 
 
Třetí a čtvrtá část práce pak představuje osudy Molièra na českých divadelních scénách od 
roku 1945 až do současnosti, autorka vychází z archivů a z dobových recenzí. Jedná se 
bezpochyby o nejpůvodnější část DP. Jednotlivé výstřižky, kterých autorka ve své práci 
používá, však měly být lokalizovány, případně dohledáno jméno jejich autorů. U recenzí 
nejsou téměř nikdy uváděna jména recenzentů. I zde autorka pracuje se sekundární literaturou 
a její panorama je přínosné, byť zcela jistě ne kompletní (nejsou např. analyzovány ohlasy na 
uvedení Měšťáka šlechticem francouzským souborem Le poème baroque – byly četné). 
Dozvídáme se řadu informací o jednotlivých molièrovských inscenacích. Škoda, že dobové 
recepci a konkretizacím nebyl věnován kritičtější interpretační vhled. Je však na druhou 
stranu třeba uznat, že se podařilo shromáždit obsáhlý materiál, který jistě může být do 
budoucna využit. 
 
Dotazníkové šetření, jež autorka komentuje v samém závěru práce, podle mého názoru 
nepřináší mnoho nového. Není překvapivé, že český divák dokáže vyjmenovat několik her 
jednoho z nejčastěji hraných světových (nikoliv pouze francouzských) dramatiků. Samotné 
povědomí o několika hrách však neznamená jejich důvěrnou znalost… Možná má dotazník 
však pouze jakési statistické cíle, které nedokážu dostatečně ocenit… 
 
Práce je napsána kultivovaným jazykem, častěji se vyskytují chyby v interpunkci (čárka před 
a proto), pouze výjimečně se setkáme s neobratnostmi formulačními a stylistickými (užití 
předložky díky a kvůli ).  
 
Celkově práci vnímám jako přínosnou, byť některé poznatky mohly být vytříbenější. 
Doporučuji k obhajobě. 
 
4. září 2012 v Praze        Záviš Šuman 
 


