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Kandidátka si zvolila téma, které by zrovna tak dobře vydalo na práci diplo-

movou nebo doktorskou, a s tím souvisí i nevýhoda jisté zběžnosti, daná formátem 
práce bakalářské, pokud by měla analýza postihnout všechny aspekty studované lát-
ky. Předmětem studia jsou Kunderova literární díla psaná francouzsky, přesněji je-
ho románové „fikce“ (žánrové určení těchto próz by mohlo být předmětem disku-
se, ale oprávněnost Kunderovy mohutné a imperativní autorské sebereflexe, zahr-
nující i autorův nárok určit si sám, jaké má být jeho místo v literatuře jak ve smyslu 
teoretickém, tak ve smyslu historickém, nebude v této práci diskutována), nikoli 
tedy knihy ryze esejistické, třebaže striktně vzato by se v souladu s Kunderovou ro-
mánovou mystikou mělo asi za román pokládat všechno, co mu vyjde z ruky. Jde 
tedy o tři knihy: La Lenteur (1995), L’Identité (1998), L’Ignorance (2000). Kandidátka si 
na začátku stanovuje úkol „určit míru proměny Kunderova stylu… v rovině výstav-
bové i tematické“ a po jednotlivých „narativních kategoriích“. Dospívá také k jas-
nému závěru: „Kundera používá stejná témata, ale na menším prostoru, což vyža-
duje umění elipsy…“, přičemž však uchovává své „hudební“ kompoziční principy. 
Kunderovy francouzské romány se tak „vyznačují snahou postihnout co nejvíce 
významové šíře na co nejmenší ploše. Nejde tedy o změnu autorského stylu, pouze 
o jeho vybroušení.“ 

Práce je tedy vedena cílevědomě a způsoby onoho „vybrušování“ v podstatě 
postihuje adekvátně. Malý rozměr práce, jak už řečeno, zjevuje nicméně jistou ne-
vyzrálost a nevyrovnanost kritického postupu. Celkově nejvyváženější se jeví první 
kapitola obecná, která shrnuje Kunderův názor na román, neboli obecný subjektivní 
základ, na němž Kundera své dílo buduje. Kandidátka neukazuje případné rozpory 
nebo problémy, na které tyto koncepce narážejí (např. pojetí „dvou poločasů“ ve 
vývoji románu, ocenění „volnější kompozice“ Diderotových románů: ale ve vztahu 
k čemu?; všechny romány onoho „prvního poločasu“ nejsou snad lehké, hravé a 
nevážné, atd.), ale tento úkol si koneckonců nepředsevzala. Při obecné analýze 
Kunderových kompozičních postupů se důsledně drží hudební paralely, což je 
ovšem pouze metaforické vyjádření, analogie: sonáta, variace nebo polyfonie nejsou 
žádné naratologické kategorie (zkuste najít čtyřsetstránkovou mnohohlasou hudeb-
ní sonátu); protože však v popise cosi přiměřeně postihují a význační kritikové na 
takový popis přistoupili, lze i tyto pojmy přijmout. Jistá nesourodost pak vyvstává 
v analýze konkrétního literárního korpusu, zřejmě s tím, jak kandidátka postupně 
„přesedá“ z jednoho sekundárního zdroje na druhý. Tak slibovaná konfrontace 
francouzských próz alespoň s Nesmrtelností se nakonec omezuje na velmi málo. For-
mální analýza, zaměřující se na kategorie postav a vypravěče a stručně shrnující dě-
jové linie, nabývá povahy tak technické a scholastické, že se veškerý ohled literárně 
estetický ztrácí z dohledu. (Přitom některé kategorie, jichž se při popisu užívá, by 
samy vyžadovaly bližší ujasnění: např. kategorie „vypravěče-reflektora“ ukazuje, že 



citovaný český badatel je extravagantně vynalézavý, ale není jasné, má-li se pod tím 
chápat vypravěč, který „reflektuje“ – a co? – nebo svítí na cestu.) Na tzv. analýzu 
tematickou čili obsahovou potom zbývá tak málo místa, že se omezuje na poměrně 
omezený, diskutabilní a místy inkoherentní inventář, který úvahu o smyslu Kunde-
rových próz pořádně ani neotevírá. (Zvlášť podivně působí dvě narážky, z nichž 
Kundera – jednoznačný, ba jednostranný obdivovatel osvícenského libertinství – 
vychází jako nostalgik starých církevních pořádků, kdy měl Pánbůh svět pěkně 
uklizený, takže lidé byli v tomto slzavém a špinavém údolí údajně šťastnější; jak říká 
ten, kdo to nezažil. 18. století se rozhodně nevyznačuje tajemností, a pojetí „auten-
tičnosti“ jako něčeho, čeho se člověk může dobrat jen stranou ostatních lidí, připo-
míná ze všeho nejvíc Rousseaua, onoho protivného červa v lahodném libertinském 
jablíčku.) 

Kandidátka nicméně pracovala poctivě, poprala se s dosti rozsáhlou sekun-
dární literaturou (vždy řádně uvedenou) a na bakalářské úrovni předvedla výkon 
spíš nadějný, možná náročnější než jiné výkony méně problematické. S tímto uzná-
ním práci k obhajobě doporučuji, stále váhám mezi hodnocením výborně a velmi 
dobře. 

 
Detailních připomínek jako námětů k diskusi by mohlo být ještě víc: např. 

poměrně důležité opomenutí spisovatelovy manželky jako postavy v románu La 
Lenteur : je tu přece dost důležitým hybným činitelem, který „demiurgovi“ ironicky 
ruší jeho kruhy. Ironii vůbec je v analýze věnovaná pramalá pozornost (příležitostí 
k tomu mohla být např. onomastická poznámka ke jménu „Čechořipský“; ironické 
– v tomto případě dost nízce – totiž není jenom toto jméno, ale i některá další: 
„Berck“ a „Duberque“ např. ukazují stejně groteskně k francouzskému citoslovci 
„beurk“). V souvislosti s autorem jako demiurgem by se dala čekat evokace Nabo-
kovova přístupu, v souvislosti s pojmem intelektuála-tanečníka (ani to není ovšem 
zmíněno) zase Kunderou obdivovaný Gombrowicz, od něhož je to přímo opsáno. 
– Str. 55: Mluvit o „autentičnosti“ jako o „módním tématu“, toť vážně paradox. 
Kundera tedy naoko kritizuje to, co ve skutečnosti sám je, protože nejnovějším hi-
tem existenciální falešnosti je autenticita? Navíc Nietzsche říká, že člověku je vlastní 
požadavek: „Více, rychleji, častěji“: takže autentické je vlastně to, co Kundera 
vyhlašuje za neautentické. (Nebo jak je to?) 

Jazykově a formálně je práce celkem v pořádku, až na několik interpunkč-
ních chyb a hrozné, navíc nedůsledné opomíjení slovesné třetí osoby plurálu -ejí. 
Kultivovaný jazykový projev by tohoto nepřijatelného ústupku ledabylých lingvistů 
nevzdělaným novinářům rozhodně dbát neměl! – K pozn. 3 (str. 7): i když se cituje 
podle internetového zdroje, ale stať publikovaná tiskem (La Règle du jeu), bylo by 
vhodné uvést skutečný bibliografický údaj, který se snad dá z internetu zjistit také. – 
K pozn. 13 (str. 12): autorem uvedeného citátu asi není Kundera (ledaže by sám o 
sobě po vzoru afrických diktátorů a Vladimíra Železného mluvil ve třetí osobě), i 
když je text zařazen do Kunderovy knihy (zřejmě jako doslov nebo předmluva); 
v tom případě musí být samozřejmě uveden přímo autor citátu a název oné vřazené 
stati! – Pokud jde o rozsah Kunderových próz (str. 15), záleží samozřejmě na tom, 



co se stanoví jako jedna strana, ale Směšné lásky, Valčík na rozloučenou ani Kniha smíchu 
a zapomnění určitě nemají 400 stran, a dvousetstránkový rozsah „románů“ francouz-
ských je nadhodnocený (La Lenteur má normostran asi sto, počítal jsem to, fran-
couzský knihtisk hodně nafukuje!). – Na stejné straně: citát v textu je uveden fran-
couzsky, ale poznámka 25 uvádí český překlad Girardovy Lži romantismu: takže co je 
vlastně citováno? – A ještě stejná strana, poslední řádka: neexistuje žádná kanonická 
hudební skladba, natožpak sonáta, která by měla sedm vět: to mohou mít nanejvýš 
téma s variacemi nebo hudební suita, což zase nejsou pevně stanovené hudební 
formy (stejně tak může být variací nebo částí ve suitě čtrnáct nebo šestadvacet). – 
Str. 25: Nevím, jaká je souvislost mezi „psychologickým realismem“ a „popisem fy-
zického vzezření“. – Str. 26: Klíčová slova Terezy z Nesnesitelné lehkosti bytí by samo-
zřejmě měla být česky, dílo jsouc v tomto jazyce napsáno. – Tamtéž, níž: rozkrývat 
je jazykové monstrum, odhalovat je dostatečné a spisovné. Ještě níž: dotazování se: 
podstatná jména slovesná psát pokud možno bez zvratného zájmena. – Str. 27: po-
stavy hledají samy sebe; to „sama“ není nesklonný tvar, je to krátký akuzativ masku-
lina! – Tamtéž, o Pomalosti: Vypravěč „uvádí do děje zdánlivě biografickým vyprá-
věním“: snad autobiografickým? I když ani to není přesné, když jenom vypráví, jak se 
ocitl v situaci, ve které právě je. – Na str. 33 příliš nechápu formulaci: žebrák sedící 
pod stromem svých možností. Kundera píše alegorický román? – Str. 34, předposlední ř.: 
to v něm umocňuje touhu svou ženu chránit a uchovat. Ale ona je přece mrtvá – takže chce 
zřejmě uchovat vzpomínku na svou ženu, v jakkoli živé podobě?! (Některé fran-
couzské citáty jsou chybně přepsané; zde např. by zřejmě mělo být: il ne se rappelait 
que ses mesquineries; ale není to jediný případ.) – Str. 37: Pomalost je vystavěna v ose 
Denonovy knihy… je podivný žargon. Zrovna tak slovo „diskrece“ o něco níž (zde 
už podruhé). – Str. 41: Směřovat někoho někam není česky. – Str. 51: coby se píše do-
hromady. – Str. 52: ztrácejí, naklánějí, vytvářejí !!! – Str. 56 Postihnutí je špatně utvoře-
no; nejsprávnější by bylo vůbec napsat: snaha postihnout. 
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