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Zájem o francouzskou renesanční literaturu 16. století a dílo humanisty François 

Rabelaise přivedl diplomantku k zamyšlení nad obecně historickým, společenským, politickým 

a uměleckým rámcem toho přelomového období ve francouzském i širším evropském kontextu 

a k významu, jež humanismus zaujímá v myšlenkovém, náboženském a společenském přerodu 

evropské společnosti od středověku k novověku. Tento historický rámec je náplní první 

kapitoly diplomové práce. Autorka v ní oprávněně klade důraz na tzv. „krizi středověku“ 

z konce 15. století a vynález knihtisku, které předznamenaly humanismus a společenské změny 

následujících staletí. Podrobněji se potom autorka věnuje období renesance ve Francii spojené 

především s osobou krále Františka I. Na tomto místě pak podává obecnější výklad o rozvoji 

vzdělanosti, umění a francouzského literárního jazyka nesené úsilím básníků sdružených 

v hnutí Pléiada, případně působících v dalších centrech vzdělanosti po celé tehdejší Francii. 

Druhá centrální kapitola diplomové práce se věnuje osobnosti a dílu všestranného 

humanisty François Rabelaise a jeho rozsáhlému pětidílnému románu o renesančních obrech, 

Gargantua a Pantagruel, který jednak shrnuje historické a umělecké tradice uplynulého 

středověku, z tohoto pohledu bývá chápán jako poslední velký vrcholně středověký autor, 

avšak zároveň představuje nové ideály renesance a humanismu stavějící na lidském rozumu, 

pansofii, náboženské smířlivosti a novém chápání světa oproštěném od církevních dogmat. 

Analýzou první, druhé a čtvrté knihy pentalogie diplomantka dokládá, že Rabelaisův kritický 

étos je nesen samotnou kompozicí a žánrem románového cyklu, jež je satirou na středověké 

rytířské romány (zde mohla autorka víc zdůraznit spřízněnost se španělských Donem 

Quichotem) a své názory vyjadřuje nepřímo, prostřednictvím alegorie a parodie – jinak by to 

ani nebylo možné.     

Vzhledem k rozsahu a mnohavrstevné sémiotice celého díla nebylo možné věnovat 

v diplomové práci pozornost všemu, aniž by se jednalo o schematický kompilát velmi bohaté 

odborné literatury. Proto se autorka se zájmem a erudicí zaměřila na dva tematicky nosné a pro 

danou dobu zásadní a příznačné motivy, totiž na „cestu“ a „cizince“. Obohatila tím svou 

analýzu a především pochopení Rabelaisova humanistického odkazu o další filozofické 

aspekty.  

Diplomová práce je napsaná francouzsky, nutno kladně hodnotit její dobrou stylistickou 

úroveň i lexikální bohatost, přesto, že se autorka nevyhnula občasným chybám (např. absence 

členů, užití nesprávné předložky nebo slovesné vazby). Autorka DP opírá své rozbory o 

bohatou odbornou literaturu, kdy dokázala vybrat díla pro její téma zásadní, vhodně z nich 

cituje a pracuje s poznámkovým aparátem. Oceňujeme i obrazovou přílohu, která dnešnímu 

čtenáři aspoň naznačí podobu knižní a editorské tvorby 16. století.  

Diplomová práce Kristýny Vondráčkové v rozsahu 90. stran má všechny náležitosti, je 

přehledně členěná a po formální stránce dobře zvládnutá. Rozhodně splňuje nároky kladené na 

diplomovou práci, proto ji doporučuji k obhajobě.  

Při obhajobě by mohla autorka blíže pojednat o tom, jak se v románu projevuje 

Rabelaisova deviza „La vertu et la sagesse dérivent directement de la Nature“.  
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