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Problematika práce je vyjádřena jasně v jejím názvu, přehledné a jasné zpracování je také 

hlavní předností této práce, i když zejména úvodní, obecnější kapitoly věnované historickému a 
estetickému kontextu, jakož i přehled Molièrova života díla tak získávají poněkud rudimentární a 
školský charakter. Kandidátka potom ukazuje, jak je podáno téma lásky v sedmi z nejvýznamněj-
ších Molièrových komedií: každou hru nejprve stručně charakterizuje, potom analyzuje téma lás-
ky v ní s využitím několika zvolených citátů. V Závěru potom své poznatky synteticky shrnuje. 
Pomineme-li jisté konveční obrazy lásky, které by se u Molièra také daly najít, ať už jsou poplatné 
pastorálnímu pojetí (La Princesse d’Elide, Mélicerte) nebo tradiční frašce (L’Amour Médecin), které 
nicméně mohly být alespoň zmíněny, autorka práce správně zachytila jak její nejběžnější podobu 
v komediích, kde se láska stává jedním z prubířských kamenů, na němž se demaskuje hlavní 
lidská neřest, kterou chce Molière předvést, tak i její podobu v komediích, kde je postavení lásky 
závažnější a centrálnější. Práce nesestupuje do větších psychologických hloubek, požadavkům na 
bakalářskou práci však vyhověla. Proto doporučuji její obhájení s hodnocením výborně. 

Formálních a jazykových připomínek lze učinit jenom minimum: několik drobných chyb 
interpunkčních, neochota skloňovat jméno kardinála Richelieua (str. 8), chybná konstrukce (str. 8: 
„nepřenechala vládu na jmenovaných hodnostářích“); místo „jmenovaných“ by zde asi bylo lepší „urče-
ných“. Výhradu lze mít proti označení dramatiků z počátku 17. století jako „klasicistických“, za to 
však nese odpovědnost autorka citovaného sekundárního zdroje. Boileauovo Umění básnické má 
formu básně, proto není na místě označovat je za „pojednání“ (str. 13). Na str. 22 chybně pou-
žito přivlastňovací zájmeno: Arnold vysvětluje…svůj názor (nikoli „jeho“). 

Poněkud zmatený je výklad o nejasném společenském, a zejména profesionálním posta-
vení postav: neurčitost neplyne ani tak z požadavků společnosti na člověka, jako z požadavku na 
umělecké zobrazení, které má směřovat k všelidské platnosti (universalita), vyjádřené mj. 
principem „pravděpodobnosti“ (str. 19). 
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