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Zájem o francouzskou literaturu 16. století a dílo dramatika Molièra přivedl 

diplomantku k zamyšlení nad obecně uměleckým rámcem toho období ve francouzském i 

evropském kontextu a k místu, jež v něm zaujímá dramatická tvorba obecně. Tento úvodní 

rámec je náplní první kapitoly diplomové práce, jež v obecné a dalo by se říci „učebnicové“ 

rovině mapuje jednotlivé umělecké a literární proudy 16. století a stručně charakterizuje 

některé významné představitele soudobé filozofie (Descartes, Pascal) a dramatu (Corneille, 

Racine). Nejvýznamnějším dramatickým žánrem byla v tomto období klasicistní tragédie. Pro 

přesnější a odbornější pohled na charakter klasicistní dramatické tvorby by bývalo přínosnější 

opřít se nejen o starší české autory, ale i o francouzské literárněkritické autority, autorka by se 

tak vyhnula některým u nás vžitým zjednodušením jak uměleckého směru klasicismu a jeho 

„pravidel“, tak i klasicistního tragického hrdiny.       

Stěžejní místo je věnováno Molièrovi, jeho životním peripetiím v kontextu doby a 

francouzské monarchie, jeho divadelnímu souboru a dramatické tvorbě. Autorka rozdělila 

Molièrova dramata podle vžité typologie žánrů, mohla však podrobněji rozvést formální a 

dramaturgickou stránku jeho her – veršovaná forma her nebyla jen otázkou časových možností 

autora, ale především ambice povznést dosud podceňovaný, byť oblíbený, komediální žánr na 

výši požadavků klasicistní estetiky, kterou nelze redukovat pouze na pravidlo tří jednot. Na 

druhé straně trvalý přínos Molièrových her tkví především v soudobých aktuálních tématech, v 

zobrazení jak dvorské tak měšťanské společnosti, jejích nešvarů a vzájemné rivality a zároveň 

vytvoření určitých stále aktuálních lidských typů, jež stojí na počátku celé plejády literárních 

hrdinů od realismu až po současnost. Právě proto Molièrovy komedie nemizí z divadelních 

pódií a mnohé z nich se těší trvalému zájmu českého divadelního repertoáru, jak to podrobně 

dokládá byť spíše v rovině statistické než analytické rešerše a přílohy DP. 

Nesporným přínosem je potom druhá polovina práce, která pojednává o molierovské 

tradici na českých divadelních scénách, a to již od roku 1945 (viz podrobná tabulka v příloze č. 

2 s názvy inscenovaných her, datem premiéry a osobností režiséra). Jedná se o pečlivou a 

podrobnou rešerši, kterou autorka provedla samostatně, podobně jako vypracování a 

zpracování dotazníku zjišťujícího známost a oblibu Molièra u české veřejnosti, popřípadě její 

vztah k francouzské kultuře. Byť závěry šetření zřejmě nikoho nepřekvapí, jedná se o vhled do 

současného povědomí české mladé a mladší generace o divadle vůbec. 

Autorka DP opírá svá tvrzení o odbornou především však českou bibliografii, 

zpracovala i archivní materiály Divadelního ústavu a správně nakládá s citacemi a 

poznámkovým aparátem. 

Česky psaná poměrně rozsáhlá diplomová práce má dobrou jazykovou i stylistickou 

úroveň, až na občasné chyby v interpunkci, je přehledně členěná do kapitol a rozhodně splňuje 

nároky kladené na diplomovou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě. Při ní by měla autorka 

vysvětlit některá tvrzení, například zda je opravdu „hlavním tématem“ Směšných preciózek 

„počestná láska, odříkání a cudnost“ (s. 11), v které době došlo k formování francouzského 

klasicismu, případně blíže pojednat o důvodech výběru a soudobých adaptacích Molièrových 

her na českých scénách. 
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