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Diplomantka zvolila tři Corneillovy divadelní hry, komedii Mélite (jeho prvotinu), ranou 

tragédii Médée a jeho první dílo vrcholné Cida, a chce v nich studovat, jakým způsobem působí 
ženské postavy na utváření mužských postav; čtenáře tak jímá tušení, že půjde o nějakou gende-
rovou projekci, ve skutečnosti se ukazuje, že jediný závěr, ke kterému se tu dospěje, je to, že po-
kud je muž k nějaké ženě citově vázán, ovlivňuje to jeho jednání a působí to i na jeho charakter, 
což není v heterosexuálně fungující společnosti žádné novum. Na rozdíl od jiných prací této 
úrovně, které si nedokážou poradit s metodickým zpracováním látky, je tato práce metodicky 
velmi přesná a přehledná, všechny tři zvolené hry staví pěkně do latě a měří je jedním metrem. 
Jejím cenným rysem je tedy vzorná komparativní analýza všech tří her, ovšem za cenu jistého 
zploštění tam, kde je sémantika díla subtilnější – což se týká zejména Cida: o Rodrigovi přece 
nelze říci, že se mstí, jazyk si nevytvořil jen tak pro nic za nic pojmy jako odčinění, odplata, potrestání; 
s pojmem gloire se v této analýze vůbec nesetkáme, a vcelku se tedy míjíme s jemnou dialektikou 
vzájemné vázanosti mezi ctí, vlastní hodnotou, zásluhou a láskou, i když implicitně je zřejmé, že ji 
diplomantka nahlíží a chápe: tato vázanost se nicméně jeví hned od počátku tak bytostně vlastní 
oběma zamilovaným hrdinům, že se tím koncept ovlivnění mužské postavy ženskou v podstatě 
rozsypává. Naprosto nemístné a zvrácené je tvrzení, že Rodrigo Ximenu využívá, že je mu prostřed-
kem k projevení heroismu. Jednak to z Rodriga dělá tvora nemorálního, což je s pojmem vlastní 
hodnoty v příkrém rozporu, jednak to ani pravda být nemůže: Ximena je naopak cílem utvářejícím 
hrdinovu motivaci, prostředkem v přesném slova smyslu může být pouze příležitost, kdy může 
hrdina svou kvalitu projevit, neboli střetnutí s konkrétním protivníkem. Diplomantce tu zjevně 
nestačí, že v Corneillově lidsky ryzím podání jsou oba hrdinové naprosto rovnocenní, a k „gende-
rovému“ ponížení mužského hrdiny se nějak dospět musí. 

Pro metodickou a analytickou přesnost doporučuji práci k obhajobě. V tomto ohledu 
mám výhradu pouze k tomu, že autorka práce nevysvětluje volbu analyzovaných děl a činí tak 
zcela nepřípadně pouze v resumé. Kdyby si ovšem vedle Cida vybrala například Polyeukta (obraz 
ženské ušlechtilosti, ovšem cele v mužově „závěsu“, protože ten je poháněn především vírou) a 
Rodogune (daleko přesvědčivější obraz manipulujícího zla v ženské podobě, než je Médea), výsle-
dek by byl možná zajímavější. 

Jazykové nedostatky práce v podstatě nemá, až na velmi hojné chyby interpunkční (což 
samozřejmě není zanedbatelné). Druhá Corneillova hra je pojmenována Clitandre jménem hlav-
ního hrdiny, nikoli hrdinky (což budí jisté podezření o tom, jak velkou povšechnou znalost Cor-
neillova díla diplomantka má). 
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