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Ondřej Bednář si zvolil téma diplomové práce podle svého čtenářského vkusu, neboť ke konci 

studia na rumunistice ho zaujaly romány současného rumunského prozaika Petra Cimpoeşa 

(nar. 1952). Zadání práce bylo v první verzi zaměřeno na celou generaci „osmdesátníků“, 

k níž bývá obvykle Cimpoeşu řazen, ale ukázalo se, že zabývat se rozsáhlým dílem byť jen 

nejreprezentativnějších příslušníků příslušníků této generace, o níž už vznikly četné 

literárněkritické a literárněhistorické studie, by přesáhlo obvyklý rozsah diplomové práce. 

Nové zadání (z r. 2012) doporučilo diplomantovi soustředit se na prozaickou tvorbu Petra 

Cimpoeşa, který byl ještě před deseti lety v Rumunsku považován za druhořadého autora, 

žijícího kdesi „v provincii“ a zastíněného svými mediálně známějšími kolegy. V posledních 

letech ho však již rumunská kritika uznává jako jednoho z nejosobitějších tvůrců střední 

generace a vyzvedává originalitu jeho literárních postupů. Čtenáři v Rumunsku i v zahraničí 

zase oceňují neobyčejnou čtivost jeho románů, z nichž dva jsou dobře známy také v českém 

kulturním prostředí: Simion výtažník (český překlad získal cenu Magnesia Litera za nejlepší 

knihu roku 2006) a Christina Domestica a lovci duší (česky 2008). 

Struktura předkládané práce je přehledně a logicky uspořádaná: v první části autor nastínil  

širší literární a kulturněpolitický kontextu Rumunska od 50. do 90. let (s. 10-39), ve druhé, 

nejobsáhlejší části, se soustředil na rozbor a hodnocení Cimpoeşových nejcharakterističtějších 

děl (s. 40-85), dále uvedl základní informace o recepci spisovatele doma i v zahraničí (s. 86-

89) a nakonec výsledky svého bádání shrnul do výstižného závěru (s. 90-92). 

V úvodní části se autorovi de facto podařilo splnit to, co mělo být jedním z jeho úkolů podle 

původního zadání diplomové práce, tj. charakterizovat generaci zvanou „optzecişti“, jež se v 

rumunském literárním životě začala výrazně projevovat od počátku 80. let. Kvůli lepšímu 

pochopení historických a kulturních souvislostí nevstupuje „in medias res“, nýbrž vychází z 

vývoje literatury v padesátých až sedmdesátých  letech, na nějž tato generace či generační 

skupina reagovala svým estetickým programem. Je třeba ocenit, že se přitom „neutápí“ ve 

faktografii, nýbrž si klade podnětné teoretické otázky, na něž se snaží najít odpověď. 

Připomněla bych některé z nich: lze najít argumenty pro existenci svébytné generace 



„osmdesátníků“? Nejde v tomto případě spíše o uskupení literátů třeba i odlišného věku, ale 

s obdobným tvůrčím zaměřením? Do jaké míry se jejich program ztotožňuje s 

„importovaným“ postmodernismem? Autorovy odpovědi vycházejí z důkladného obeznámení 

se sekundární literaturou, tj. s odbornými publikacemi a články rumunských literárních 

historiků a kritiků (M. Cărtărescu, Gh. Crăciun, A. T. Ionescu, I. B. Lefter, Gh. Manolache, 

Carmen Muşat, R. G. Ţeposu aj.) i ze studia prací některých evropských teoretiků (R. Barthes, 

U. Eco, M. Foucault aj.). O intelektuálních schopnostech diplomanta svědčí, že se 

dopracovává k vlastním stanoviskům, podpořeným promyšlenou argumentací. 

Druhá část předkládané práce je jejím obsahovým těžištěm. K rozboru Cimpoeşova díla si 

Ondřej Bednář vybral několik próz, o nichž se oprávněně domnívá, že jsou pro něho 

nejcharakterističtější. Konkrétně jde o debutovou sbírku povídek Amintiri din provincie 

(1983), o dva stěžejní romány Simion liftnicul (2001) a Christina Domestica şi Vînătorii de 

suflete (2006) a o prozatím poslední titul, sbírku starších a novějších povídek Nouă proze 

vechi. Ficţiuni ilicite (2008). Autorovy analýzy vycházejí z tématu a syžetu uvedených próz, 

ale jeho záměrem bylo především prozkoumat, v čem je způsob psaní moldavského prozaika 

specifický a nenapodobitelný. Opět přicházejí na řadu případně zvolené otázky: do jaké míry 

užívá Cimpoeşu postupy zavedené „osmdesátníky”? V čem konkrétně ho mohl ovlivnit 

postmodernismus? Kdy o něm lze mluvit jako o realistickém spisovateli? Jak nahlížet na 

mísení žánrů, patrné zejména v románech? Jak je literárně ztvárněna jeho příznačná inklinace 

k humoru, ironii a absurdnu? Detailní analýzy se autorovi postupně skládají v přesvědčivou 

syntézu – poučený náhled na tvorbu mimořádně talentovaného prozaika, přičemž z Bednářova 

komentáře se nevytrácí ani původní silný čtenářský zážitek. Za zvláště zdařilé považuji 

podkapitolky s názvem „Humor” a „Struktura a styl” v rozborech obou románů (s.58-63, 71-

77), jež by v upravené podobě mohly vyjít jako studie v literárněvědném časopise.  

Po slovech chvály jsou na místě připomínky. Jelikož jsem však práci Ondřeje Bednáře 

sledovala zejména v závěrečné fázi, měla jsem dost příležitostí k tomu, abych mu sdělila své 

kritické výhrady především k technice filologické práce a navrhla mu i užitečné rozšíření 

tematiky (recepce Cimpoeşova díla). Diplomant vzal připomínky na vědomí, a proto 

k definitivní podobě práce nemám žádné zásadní připomínky. Obsahem i způsobem 

zpracování tato diplomová práce převyšuje úroveň obvyklou na oboru rumunistika i obecně 

na FFUK. Diplomant bezpečně ovládá kultivovanou češtinu (což dnes ani na filologických 

oborech bohužel není samozřejmostí), jen zcela ojediněle se dopustí pravopisného prohřešku 

(„fotografovi se podlomily kolena“), užití hovorových či novinářských výrazů („opírá se do 



spoluobčanů“, „autoři se etablovali“, „s chutí si zafabuloval“), případně přílišné závislosti na 

rumunské předloze. To jsou ovšem jen drobnosti; celkově četba této práce poskytuje skutečné 

intelektuální potěšení. O pečlivosti zpracování svědčí minimum překlepů (v poznámkovém 

aparátě). Pokud se práce dostane do rukou rumunského čtenáře, může si o ní učinit představu 

prostřednictvím podrobného a jazykově korektního resumé. 

Jsem plně přesvědčena, že diplomová práce Ondřeje Bednáře splňuje veškeré obsahové i 

formální nároky kladené na absolventskou práci a ráda ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 1. 9. 2014 

 

       PhDr. Libuše Valentová, CSc., 

       vedoucí práce 

 

 


