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Diplomantka se rozhodla zpracovat monotematicky osobnost u nás zatím neznámé spiso-

vatelky, která se pohybovala v orbitě sartrovského existencialismu a jejíž poměrně hojné, autobio-
graficky ukotvené románové dílo ji řadí do linie „prokletých“ autorů (tento přívlastek v práci ku-
podivu nenajdeme, i když se celkem nabízí: sebenenávist, celoživotní citová frustrace, bolestně 
prožívaná bisexualita, dokonce duševní nemoc, to všechno jsou rysy, které k této charakteristice 
patří, což dokreslují i její blízké osobní vztahy s autory podobně „prokletými“ (homosexuálové 
Maurice Sachs a Jean Genet) nebo vztah masochisticky poníženého milostného obdivu k Simone 
de Beauvoirové. 

Z práce se jeví, že diplomantka se s autorčiným dílem seznámila důkladně a také je dobře 
pochopila; všechny podstatné momenty a tematické konstanty jsou postupně předvedeny v celé 
komplexitě. Základní problém práce je ovšem nedostatek metody, utřídění látky a analytické čle-
nění práce. Začátek práce (prezentace osobnosti a její životopis, kapitola o autobiografické litera-
tuře) ještě odpovídají jistému skladu, potom však text ztrácí kontury, diplomantka nedokáže po-
stupovat dost analyticky ani přehledným způsobem měnit zorný úhel: celou látku před sebou valí, 
opřádá, někdy až na hranici parafráze, a pouze doplňuje tematické prvky, jejichž základní rámec 
stále mnohomluvně opakuje. Postupně tedy sice řekne všechno podstatné, ale vlastně jakoby 
mimochodem; to platí zejména o formální analýze, jíž není v práci vůbec věnováno samostatné 
místo, i když z dílčích komentářů vyplývá, že by jí diplomantka byla schopna. 

Diplomová práce se v důsledku toho stává neúnosně redundantní, mohla být nejméně o 
třetinu kratší; metoda „laisses similaires“ se pro literární rozbor prostě nehodí. Některé důležité, a 
dokonce jemně vystižené prvky autorčina svérázu (např. její klaustrofilie nebo důvěrný vztah 
k neživým předmětům) si čtenář musí tak trochu „vyanalyzovat“ sám – pokud má trpělivost tex-
tem se dál prodírat. 

Pokud jde o pochopení existencialistického myšlenkového rámce, lze je pokládat za uspo-
kojivé: pojetí svobody, vztah existence a esence: z toho jsou místy nicméně vyvozovány podivné 
důsledky. Např., na str. 49: Dokonalost je pouze jakási pomyslná obecná esenci (sic!), která je však nereali-
zovatelná, protože lidskou individualitu zobecnit nelze; a zvl. v závěru, na str. 120: zdůraznění existence před 
esencí se prý u L. projevuje v jejím vztahu k literatuře a lásce, které lze často považovat za synonyma, jelikož 
literatura je její láskou a láskou (sic!) je ústředním tématem její literární tvorby. Nedá se také jednoznačně 
tvrdit, že existencialismus popírá existenci jakékoliv vyšší instanci (sic!), máme také existencialismus křes-
ťanský. 

Také specifika autobiografické literatury pochopila diplomantka (v souladu se zásadními 
pracemi Lejeunovými) přiměřeně, i když se tu trochu zaplétá do byzantinských subtilností, méně 
naproti tomu zvažuje pasti a úskalí žánru vzhledem k existencialistické představě „autentického 
bytí“. Chybné je ovšem tvrzení (str. 33–34), že autobiografie vyžaduje „jedinečný životní příběh“, 
že její autor musí být nutně něčím důležitý; tady – a ne až o mnoho stran později – si měla diplo-
mantka vzpomenout na Montaigne, nejen na Rousseaua nebo sv. Augustina. Stejná opatrnost se 
měla projevit i při analýze spisovatelčiny posedlosti literaturou: diplomantka zjevně nevnímá pasti 
„falešného vědomí“, která se v tom může skrývat (literatura jako náhražka, ba prostředek falešné 
spásy); přitom vcelku dobře – leč bezděčně – ukazuje, jak Leducová z této pasti uniká (vlastně 
svou prostoduchostí – svou literární tvorbu přivtěluje ke své existenci, vyrovnává jí bezprostředně 
to, co vnímá jako své nedostatky); v tomto světle by si zasloužilo hlubšího zhodnocení ono 
prostoupení autobiografie literárním metatextem, které diplomantka také dobře charakterizuje. 



Celkově tedy hodnotím práci jako vnímavou, náročnou, postihující nakonec všechno dů-
ležité, ale metodologicky zmatenou. Vzhledem k nesporným kvalitám je nutno obhájení doporu-
čit, otevřenou otázkou zůstává klasifikace. 

 
Formální a jazykové zpracování nevyvolává tolik připomínek, aby tím mohlo být hodno-

cení práce výrazněji ovlivněno. Řada elementárních chyb překvapí ve francouzském resumé (umí-
stěném na začátku práce: dlužno říci, že centrálně vnucované formální požadavky se v posledních 
létech proměňují tak často a nesmyslně, že výsledkem je chaos). Diplomantka na jedné straně při-
stupuje na genderový nemrav a přejímá tvary ženského rodu u slov, která ho nemají, které však 
francouzštině vnucuje zejména amerikanizovaný Québec (écrivaine, a zvlášť odporné a chybné slo-
vo auteure; otázka je, proč nejde až do důsledku a nenapíše posléze také une individue), ale dělá zá-
roveň chyby v rodu u naprosto běžných slov (une côté, sa choix), a to dokonce opakovaně; později 
v citátech naopak překládá několikrát ženské tvary do češtiny tvary mužskými, i když tvary ženské 
jsou nasnadě. V resumé najdeme i další chyby v rodové shodě adjektiv, několik chyb lexikálních 
(majoritairement autobiographique by mělo být essentiellement, liberté existentialiste by mělo být existentielle, 
groupe des gens by mělo být groupe humain, atd.), vazebných a stavebných (ce qui ne lui empêche pas… je 
chyba opravdu skandální). 

Ve vlastním textu zaznamenávám velmi časté chyby v překladech citátů; jeden velmi jed-
noduchý dokonce zkresluje celý výklad: Leducová líčí trapnou situaci, kdy vzala do úst un trop gros 
morceau de viande, což však není ani kousek „příliš prorostlý“, ani „tuhý“, jak je na dvou místech 
rozporuplně napsáno, ale prostě příliš velký. Na str. 107: Paris me prenait sur ses genoux rozhodně 
neznamená Paříž přede mnou klečela na kolenou! A takto dál a dál. Pokud jde o český výraz, najdeme 
poměrně časté chyby interpunkční, a také zmatky syntaktické: diplomantka má např. ve zvyku 
agramaticky přeskakovat z jednoho podmětu na jiný; i po konzultacích několik málo takových 
míst v textu zůstalo. Zvlášť velký zmatek např. na str. 74, potom na str. 77; a na str. 88: …uvě-
domuje si (Violette), že jí (smrti) není hodna,… že je (smrt?) určena jiným lidé (sic!). Věta Samota se pro ni 
ukazuje být jediným možným funkčním vztahem je absurdní. Láska a místy dokonce posedlost penězi (str. 61) 
je anakolut a činí sdělení nesrozumitelným (míněna je láska k penězům). Naprosto nejasná je i 
věta Byla jednou z prvních autorek, která (sic!) otevřeně hovoří o ženské sexualitě, což bylo do té doby výsadou 
mužských homosexuálních autorů, kteří se v této souvislosti vyjadřovali velice nelichotivě (str. 114). Drobné 
chyby se vyskytují zhruba na každé páté stránce, vyznačuji je tužkou v exempláři práce. 
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