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 Daniel Pennac ve Francii rozhodně nepatří mezi typické „univerzitní“ 
autory:  Jakožto bývalý středoškolský učitel střídavě píše romány pro mládež, 
didaktické eseje a „angažované komiksy“ (La Débauche), organizuje dětské 
soutěže v hlasitém čtení, nahrává pro Gallimarda audio-knihy a obvykle nechybí 
ani u žádné jiné sociálně-charitativní akce. Po bezmála třicetileté literární 
kariéře se tak stále nemůže zbavit nepříliš valorizující nálepky „zasloužilého 
pančitela“ či „ideálního kandidáta na studentskou Goncourtovu cenu“, zatímco 
akademické kruhy ho více méně ignorují.1  

Na Ústavu románských studií FF UK už kupodivu vznikla diplomová 
práce na pennacovské téma,2 nicméně omezuje se na jediný román (který navíc 
nepatří do šestice věnované Benjaminu Malaussènovi) a výběrem tématu 
(postavy dětí a dospělých) autora opět posouvá do tradiční didaktické polohy. 
V této souvislosti je bakalářská práce Anny Lukešové originálním a záslužným 
pokusem o zpracování Pennacovy tvorby ze skutečně literárněvědného hlediska, 
bez ohledu na obvyklá axiologická kritéria „záslužnosti“ a „výchovnosti“. 

I když „typologie postav“ patří ke svízelným a poměrně zřídka 
traktovaným problémům,3 autorce se ji podařilo přesvědčivě metodologicky 
uchopit. Anna Lukešová velmi dobře shrnula některé stávající teorie, od 
Aristotelovy Poetiky přes E. M. Forstera (Aspects of The Novel), Philippa 
Hamona (Pour un statut sémiologique du personnage) až po Bohumila Fořta 
(Literární postava. Vývoj a aspekty naratologických zkoumání) či Františka 
Všetičku (Tektonika textu). Studentka také velmi dobře vyřešila obvyklé dilema, 
které se vznáší nad jakýmkoli pokusem o typologii postav: Měla by vycházet ze 
striktně strukturalistického přístupu (a důsledně tedy ignorovat jakékoli 
„psychologické“ charakteristiky), nebo je přípustný i psychologizující výklad 
(za cenu nebezpečného sklouzávání do vágní „dojmologie“)? 

Anna Lukešová zvolila po mém soudu vhodný kompromis, když stěžejní 
kapitoly práce rozdělila na jakési dvě symetrické části, zkoumající dvě tváře 

                                                           
1 Za posledních třicet let tohoto autora zmiňuje pouhých 14 doktorských prací všech francouzských univerzit 
dohromady (cf. databáze Sudoc), zatímco reference na jeho slavnější vrstevníky se počítají na stovky. 
2 Nagyová, Simona. Děti a dospělí v Pennacově románu Messieurs les enfants. Vedoucí práce Ladislav Šerý. 
Praha: FF UK, 2001. (I když je tato studie psána v českém jazyce, měla by figurovat v závěrečné bibliografii.) 
3 V zářijovém termínu shodou okolností dojde k obhajobám hned několika prací s podobnou tematikou (byť 
zpracovanou jinými autory) a ostatní studentky se s ní nevyrovnaly zdaleka tak dobře. 



téhož problému. Pennacovy postavy jsou nejprve analyzovány 
strukturalistickými metodami (charakterizace postav přímou definicí 
prostřednictvím vypravěče versus jejich nepřímé zobrazování) a tento základní 
princip je následně rozšířen o jiný, do jisté míry psychologizující přístup, 
spočívající v rozboru témat spojených s jednotlivými postavami (sourozenecké 
vztahy, ženská emancipace, stárnutí, smutek). Takto vzniklá typologie postav je 
sice z metodologického hlediska poněkud „hybridní“, ale čtenáři toho o 
Pennacově tvorbě prozrazuje více, než by byly s to čistě strukturalistické nebo 
psychologizující přístupy. 

Bakalářská práce je psána elegantní, kultivovanou francouzštinou, 
dodržuje veškeré formální náležitosti a její přehledná struktura čtenáři ulehčuje 
orientaci v textu. Na některé drobné nedostatky jsem autorku upozornila 
v průběhu konzultací a kvituji s povděkem, že mé připomínky byly následně 
zohledněny. 

Studie Anny Lukešové jednoznačně překračuje nároky obvykle kladené 
na bakalářské práce a jistě se stane vítaným zdrojem informací pro další 
studenty. Použít ji mohou nejen zájemci o Pennacovu tvorbu, ale i všichni, kteří 
se kdy budou obecně zabývat typologií postav. 

Ze všech výše uvedených důvodů předloženou bakalářskou práci vřele 
doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“. 
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