
Oponentský posudek na diplomovou práci Venduly HABARTOVÉ 

Violette Leducová jako představitelka literárního existencialismu ve Francii 

 
 
 Předložená studie si klade za cíl zmapovat „život a dílo“ francouzské spisovatelky, 

která je v českém prostředí de facto neznámá. Podle mých informací dosud neexistuje ucelený 

překlad žádného z románů Leducové a učebnice, skripta i literární příručky se tomuto jménu 

rovněž „úspěšně“ vyhýbají. V tomto kontextu je diplomová práce Venduly Habartové velmi 

užitečným počinem. 

 Metoda „život a dílo“ by mohla působit poněkud archaicky, kdyby ji autorka 

přesvědčivě neobhájila poukazem na autobiografičnost zvoleného korpusu (La Bâtarde, La 

Folie en tête, La Chasse à l’amour). Ze čtyř myslitelných přístupů k dílu Leducové, tedy 

jejího „zařazení“ do existencialismu, do lesbické literatury, do jakési specifické kategorie „art 

brut“ zahrnující díla duševně vyšinutých, nebo do životopisného žánru, autorka zvolila 

kombinaci prvního a čtvrtého. Tato volba má své nesporné výhody i nevýhody. 

 Život a dílo Leducové bezpochyby vykazují jisté styčné body s existencialismem: 

vztah k Simone de Beauvoir, profesní styky s Camusem, důraz na individuální žitou 

zkušenost, pocit „vrženosti“ do světa a následného odcizení, vypjaté životní situace 

vyvolávající celou řadu (nejen) feministických otázek atd. Na druhé straně při čtení 

jednotlivých kapitol diplomové práce se nemůžeme ubránit určitým pochybnostem: 

 Existencialismus předpokládá svobodného, aktivního a přiměřeně sebevědomého 

jedince, který během celého svého života uskutečňuje řadu (uvědomělých) voleb, jejichž 

prostřednictvím sám sebe formuje. Pro jakýkoli fatalismus zde (alespoň teoreticky) není 

místo. A teď se podívejme na Leducovou a její zpracování diplomandkou: „Je suis seule et ne 

me crois pas libre…“ (s. 39); „Přesto je však od narození odsouzena k tomu být odlišná.“ (s. 

68); „Později se však ukázalo, že pro tradiční život v páru není stvořena.“ (s. 78); „Nemá 

odvahu podniknout jakýkoliv zásadní krok..“ (s. 81)… Celým textem jako by se vinula 

představa o „vrozené jinakosti“ (vzhledové, sexuální, společenské, psychické), která 

předurčila autorčin život a jíž se Leducová jen pasivně podvoluje. 

 V některých pasážích to působí až parodicky. Albert Camus kdysi za jednu ze 

základních existenciálních voleb svého života označil účast v odboji, Sartre se alespoň 

pokoušel vyvolat zdání něčeho podobného, zatímco Leducová se „realizovala“ … ve šmelině 

s aktivním kolaborantem Mauricem Sachsem. A další volby? Zabití budoucího dítěte a 

následné přesměrování mateřského pudu na předměty? Lesbická orientace? Ta by za jistých 



okolností mohla nastartovat jakousi vlastní cestu proti společenskému proudu, ale je to 

skutečně případ Leducové, která nepřestává snít – s nadsázkou řečeno – o hodném manželovi, 

třech dětech a domečku se zahrádkou? S tím souvisejí i další znepokojivé otázky: Jsou 

existencialistické morální imperativy slučitelné s masochismem? A do jaké míry vůbec 

můžeme hovořit o „svobodném“ jedinci v případě duševní choroby? 

 Existencialisté samozřejmě individuu přiznávají právo mýlit se, protiřečit si a následně 

korigovat své předchozí volby, nicméně přece jen předpokládají určitý koherentní postup. 

Prostřednictvím jednotlivých voleb by si měl jedinec postupně zformulovat jakési vlastní 

morální principy a pak se jich držet. Nikoli sebou zmítat od extrému k extrému. (Viz 

například Camusův rozbor antického termínu „mesure“-uměřenost, který je ve filozofově 

myšlení klíčový.) Pro agnostické a ateistické existencialisty1 je člověk skutečně mírou všech 

věcí, ale tuto míru si musí aktivně nalézt a udržet ji na vlastní odpovědnost. Nemám pocit, že 

by se Leducová vyznačovala hledáním (a ještě méně nalézáním) jakýchkoli udržitelných 

etických imperativů… 

 Tyto úvahy nejsou ani v nejmenším nějakým napadnutím či popřením předložené 

diplomové práce, jen konstatováním značného metodologického problému, který nastane, 

pokud budeme Leducovou nahlížet čistě existencialistickým prizmatem. 

 Nejsem odbornicí na lesbickou literaturu, nicméně zdá se mi, že (alespoň částečné) 

přiřazení studované autorky k tomuto směru by možná bylo méně riskantní. Ani ne tak 

tematicky (byla Leducová vůbec lesbička?), jako formálně. Zdá se mi totiž, že autorčina 

všudypřítomná stylizace do „nepovedeného monstra“ plazícího se u nohou „oněch“ 

normálních, či dokonce „vyšších“ aristokratických bytostí (Beauvoirová) by mohla rezonovat 

s obdobným zaměřením některých současných autorek. S tím rozdílem, že u  nich jde o 

nadsázku, ironii, převrácení hodnot (monstrum se vysmívá okolní společnosti), zatímco u 

Leducové nikoli. I když… Skutečně tato autostylizace někdy vědomě a záměrně nepřehání? 

(Při četbě La Bâtarde jsem já sama kdysi měla pocit, že Leducová volí groteskno jako zbraň 

na obranu své jinakosti…)  

 Formální stránka předložené diplomové práce sice nepatří k vysloveně špatným, 

nicméně mohla by být pečlivější. Zejména časté syntaktické podivnosti nežádoucím 

způsobem upoutávají čtenářovu pozornost a odvádějí ho tak od zajímavého obsahu celé 

                                                 
1 Tady pozor na zjednodušování! Vzhledem k tomu, že v evropském kontextu byla podstatná část existencialistů 
protestanty (např. Kierkegaard), katolíky (Gabriel Marcel) či Židy (Buber), nelze zobecňovat „popírání jakékoliv 
vyšší instance“ (s.98). To platí pro Sartra či Merleau-Pontyho, nikoli pro existencialismus jako takový. 



studie. Veškerá pochybení jsem tužkou vyznačila přímo do textu, takže níže uvádím jen 

nejtypičtější výskyty a neustále se opakující problémy: 

 

Interpunkce: 

Po vazbě „vzhledem k…“ se nepíše čárka. 

Před „atd.“ nebo „atp.“ se nepíše čárka. 

Po spojce „a“ ve slučovacím poměru se nepíše čárka. 

Naopak vložené vedlejší věty se čárkami oddělují z obou stran. (Např. „Tomu, jak ho sama 

prožívala a co ji nejvýrazněji poznamenalo, je však…“) – s. 17. Příkladů jsou desítky v celé 

práci. 

 

Slovosled: 

Při přivlastňování ženskému příjmení by toto příjmení nemělo figurovat v antepozici: „dílo 

Leducové“, nikoli „Leducové dílo“. 

Pozor na syntax a aktuální členění větné:  

„Ovšem ze svého již neočekávaného úspěchu a finančního dostatku neměla možnost se 

radovat příliš dlouho.“ 

„Tyto negativní pocity jsou v jejím životě stále přítomné, a to často i ve vztahu k její tvorbě, 

která je sama o sobě svobodná, reakce na ni však u tvůrce mohou negativní pocity, jako je 

nevolnost, skutečně vyvolat.“ 

 

Překlepy: 

„v této trilogii obsažené“ (české résumé) 

„vzájemně se obdivovali“ (15) 

„S Cécile“, nikoli „se Cécile“ 

„ke svému dílu“ (29), „jistá životní fakta“ (30) 

„ztělesněnou literaturou“ (37) 

„Je to ve chvíli…“ (40) 

„krátký a bouřlivý vztah“ (42)… zbytek vyznačen v práci 

 

Vazby: 

Sloveso „obávat se“ je tranzitivní, nelze je uvádět bez předmětu. (22) 

Sloveso „vciťovat se“ je zvratné. (30) 

„Povyšovat se nad“ (34) 



Pokud jde o slovesnou vazbu, „jako by“ se píše zvlášť: „jako by jí neustále unikala“ (35), ale 

příkladů je celá řada. 

„Označovat koho co zač“. (38) 

„Být spojen s kým čím“, nikoli „komu čemu“. (47) 

 

Pravopis: 

„… jsme všichni stejně nedokonalý“ (49) – (No, nedokonalí opravdu všichni jsme, ale tohle je 

naopak zcela dokonalá hrubka!!!) 

„Její chyby ji trápili…“ (Violettu asi ano, zato autorku na této stránce viditelně nikoli!) 

 

Lexikum: 

Neologismy jsou zajímavým osvěžením literárního díla, ale v odborné práci by se jim autoři 

měli pokud možno vyhýbat (nebo alespoň přesně definovat, co tímto novotvarem chtěli říci): 

„sebevýstavba“, „mnovovrstvý“… 

 

Další: 

Pozor na časté „přeskakování“ z jedné časové roviny do druhé (zejména v retrospektivních 

pasážích), v textu může působit rušivě. 

Předložka „díky“ by neměla uvozovat negativní jevy (díky přírodní katastrofě…), působí to 

buď komicky, nebo cynicky. 

 

Pozor na vliv mluvené češtiny: „na jedné klinice“… „prostřednictvím jedné své známé“ (15) 

Říká se „divadlo na divadle“, nikoli „v divadle“. (30) 

 

Francouzská křestní jména se v češtině běžně skloňují, takže „Renáho Galleta“ (16) 

Proč jednou „Lejeuna“, jindy „Lejeunea“? 

Názvy francouzských děl by měly být v textu uváděny v českém překladu. Pokud už autorka 

zvolila francouzskou verzi, měla by citovat jednotně, tedy ne jednou La Bâtarde, jindy 

Bâtarde.  

 

Názvy děl by měly být psány kurzívou, a to i v poznámkách pod čarou. 

Obvyklý úzus klade český překlad citovaných pasáží přímo do textu, zatímco francouzský 

originál figuruje v poznámkách pod čarou, nikoli naopak. 

 



Francouzské résumé viditelně neprošlo jazykovou korekturou, protože se to v něm jen hemží 

pravopisnými, morfologickými, syntaktickými a stylistickými chybami. Totéž v omezené 

míře platí i pro francouzské originály citací. 

 

Navzdory všem výše uvedeným výtkám diplomovou práci Venduly Habartové vřele 

doporučuji k obhajobě. I když se můj předchozí text může jevit hyperkriticky, předloženou 

studii jsem si přečetla s velkým zájmem a považuji ji za opravdu přínosnou. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2011     PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 


