
Oponentský posudek na diplomovou práci Terezy PAULOVÉ 

Souvislost kouzelného nápoje a cizoložné lásky v porovnání středověkých děl: Cligès a 

Tristan et Iseut 

 

 Diplomové práce věnované středověkým tématům se v poslední době objevují stále 

častěji, takže i jejich témata se z obecnější roviny (prezentace méně známého díla, tematické 

srovnání několika děl) přesouvají ke konkrétním problémům. Výběr Terezy Paulové považuji 

za velmi zdařilý, neboť téma souvislosti kouzelných nápojů a cizoložné lásky je zároveň 

dostatečně široké, aby do značné míry charakterizovalo určitý typ středověké produkce, a 

zároveň dostatečně specifické na to, aby autorka prokázala osobní přístup k danému 

problému. 

 Kromě výběru vhodného tématu a reprezentativního korpusu velmi chválím 

faktografickou poctivost předložené práce. I studenti nespecializovaní na středověk mohou 

mít z její četby užitek, neboť úvodní kapitoly přinášejí u všech vybraných děl veškeré 

nezbytné informace: přehled existujících verzí, proměnlivost jmen hlavních postav, 

převyprávění obsahu.  

 Těžištěm studie je bezpochyby její třetí kapitola, v níž autorka přechází k samotné 

analýze kouzelných prvků, kurtoazního pojetí lásky a role čarovných nápojů či bylin 

v cizoložných vztazích. Tady bych uvítala menší míru popisnosti (veškeré faktografické 

informace má čtenář již dávno k dispozici) a naopak větší důraz na reflexi. Analýzy Terezy 

Paulové přinášejí celou řadu zajímavých postřehů týkajících se styčných bodů a rozdílů mezi 

jednotlivými díly, ale autorka jako by měla obavu pouštět se do jakýchkoli dalších vývodů.   

            Zvolené téma nastoluje některé otázky, kterým se lze jen stěží vyhnout: Do jaké míry 

je užití kouzelných prostředků „jen“ dědictvím keltské mytologie? Nemá v křesťanské Evropě 

trochu jiný smysl? Jakým způsobem jsou (právě v oblasti čar a kouzel) oba systémy 

propojeny? Do jaké míry hrají nadpřirozené prostředky roli jakéhosi „tlumiče“ 

protispolečenských tendencí? V Tristanovi a Izoldě je mimomanželský vztah do značné míry 

vysvětlen právě požitím kouzelného nápoje. Milenci nejsou, přinejmenším na počátku, 

odpovědni za své stavy „šílenství“. V Cligèsovi zase čarovné prostředky umožňují 

protagonistům naleznout společensky přijatelné východisko: žena nepatří dvěma mužům. 

Nemohli bychom tedy hovořit o určitě strategii autorů, jak „přijmout nepřijatelné“? 

V některých středověkých dílech podobnou roli nečekaného východiska plní zázrak, případně 

zásah deus ex machina nějaké vyšší moci (král…). Jak se autorkou zkoumané „kouzelné 

prostředky“ liší od těchto jiných řešení? 



 Výše zmíněné úvahy nejsou žádným odsouzením či bagatelizováním předložené 

práce, spíše možnostmi, jak rozšířit některé autorkou nastíněné, ale bohužel do konce 

nedotažené úvahy. 

Naopak citelnější kritiku si zaslouží nedbalá forma celé práce. Z časových a 

prostorových důvodů zde nemohu vypisovat veškeré pravopisné a syntaktické chyby, protože 

rozsah posudku by se tím neúměrně prodloužil. Zejména četnost překlepů1 a takzvaných 

„spečenin“ prokazuje, že autorka svou práci zpětně nečetla a že ji ani nikomu nepředložila ke 

korektuře. Opravy jsem zaznamenala do samotné práce a zde uvádím jen několik příkladů 

typických, neustále se opakujících chyb: 

 

- Před spojkou „a“ ve slučovacím poměru se nepíše čárka. 

- Vložené vedlejší věty se naopak čárkami oddělují z obou stran. 

- Není nutno zdvojovat spojky s identickým významem. Po „ale“ už nepíšeme „avšak“. 

- Vazby: Mít zájem „o“, nikoli „pro“; řídit se „kým čím“; „umírat žalem“, nikoli „nad 

žalem“. 

- Slovesa: posouvat“, nikoli „posunovat“. 

- Přivlastňujeme-li osobám, zůstává velké písmeno: Feniciina hrobka. 

- Ve slově „nevina“ se píše jen jedno „n“. 

- Josef byl z Arimatie, nikoli Arinatie.  

- Pozor na časy! V češtině samozřejmě není tak přísný úzus jako ve francouzštině, ale 

když text jednoho odstavce několikrát bezdůvodně „přeskočí“ do minulosti a zpět, 

působí to rušivě. 

- Pozor na podivná vyjádření: „V té době se stále oba milenci trápí, zda ten druhý 

opětuje jejich lásku…“ (Předpokládám, že autorka chtěla říci, že „každý z milenců se 

trápí…“ Takto to ale vyznívá, jako by Tristan a Izolda společně milovali jakéhosi 

druhého, který však vůči jejich vášni zůstával hluchý.) 

- Pozor na nejrůznější vyšinutí z vazby a nesmyslnou syntax: „Když Fenicie vypije 

lektvar a vypadá jako mrtvá, snaží se lékaři císaře Alise mučením a týráním2 

císařovnina těla prokázat, že (tato) je naživu, ale bez úspěchu, kdy jsou po zásluze 

potrestání.“ 

                                                 
1 Některé jsou docela hezké. Třeba Fenicie, která nechce strávit „nos“ se svým manželem. (Přitom společná 
konzumace a digesce částí těla manželskými páry je tak milý zvyk…) 
2 Mimochodem mučení = týrání, takže jde o redundanci. 



- Pozor na spojování vět do neúnosně dlouhých celků. Autorce pak často vypadávají 

slovesa a text se stává nesrozumitelným. Ke stejnému efektu dochází i vlivem 

chybějící interpunkce či nezvládnutých eliptických tvarů. (V řadě případů netuším, 

zda jde o prostou nedbalost, nebo o neznalost pravidel české syntaxe.) Výsledkem pak 

jsou nechtěně komické efekty některých vyprávěných scén. Jako by nešlo o „vysokou“ 

středověkou literaturu, ale o Švejka líčícího milostné problémy svých sousedů. 

- Také pozor na rádoby právnický slovník („její nedostupnost se projevuje tím, že je 

mrtvá“…) a na druhé straně na vliv mluvené češtiny („správná kurtoazní dáma“). 

- Pozor na shodu přísudku s podmětem: „kdyby ho vypily dvě osoby“ 

- Pozor na tvrdé a měkké souhlásky: „taky“, nikoli „taki“. (Asi úplně nejlepší by ostatně 

bylo „také“.) 

 

Další poznámky: 

- Názvy veškerých studovaných děl by měly být přeloženy do češtiny. Nejpřehlednější 

by bylo, kdyby jejich první výskyt byl ve francouzštině a pak už by následovala jen 

česká verze, případně autorkou zvolená zkratka. 

- Názvy děl se označují kurzívou: Sen noci svatojánské, Le philtre et le venin… 

- Běžný úzus je říkat „bretaňský cyklus“, „Eleonora Akvitánská“… 

- V résumé pozor na francouzské rody (ce mémoire; manuscrits… issus; ce chapitre; la 

dernière partie; toutes les oeuvres choisies), členy (la plupart des, le premier 

chapitre…),  další determinanty (chacun des textes), čísla (po „la plupart“ následuje 

plurál, přivlastňovací zájmeno má v plurálu tvar „leur“: leurs formes), přízvuky 

(maîtrise), shodu nebo její absenci („les oeuvres qui ont inspiré l’auteur“), výběr 

sloves (nelze říci „nous avons aussi rattaché“ bez uvedení COI), překlepy (Marie de 

France). Také by bylo dobré více respektovat francouzskou syntax.  

 

             Navzdory všem výše uvedeným formálním nedostatkům a s ohledem na zajímavé 

téma i úctyhodný rozsah zpracovaného korpusu diplomovou práci Terezy Paulové doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

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


