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Posudek školitele na diplomovou práci Markéty Brýlové 
Narativní strategie v románovém díle Alberta Camuse 

Přestože v samotné Francii a celé řadě dalších frankofonních zemí patří 
Albert Camus a jeho dílo k nejčastějším předmětům univerzitního bádání (viz 
nové, kompletně přepracované vydání Plejády, které právě přichází na trh), 
v českém prostředí mu bylo věnováno pouze několik diplomových prací. 
Zatímco většina studentů se zaměřuje spíše na tematickou (či přímo 

filozofickou) stránku autorova díla, Markéta Brýlová svoji diplomovou práci 
věnuje "narativním strategiím" Camusova psaní, tedy spíše formálnímu rozboru 
spisovatelových románů. 

V úvodu studie autorka přesně vymezuje užívaný pojem narativní 
strategie. V teoretické části pak srovnává pět různých přístupů ke kategorii 
vypravece: "českou školu" Lubomíra Doležela, anglosaskou tradici 
představovanou S. Rimmon-Kenanovou, německý přístup zastupovaný osobou 
Franze Stanzela a dvě slavná jména francouzské literární kritiky, Gérarda 
Genetta a Tzvetana T odorova. 

Poté Markéta Brýlová přechází k rozboru tří nejvýznamnějších 

Camusových románů: Cizince, Moru a Pádu. U každého díla nejprve hodnotí 
stávající literaturu k tématu, pak přechází k analýze románové kompozice a 
nakonec ukazuje, do jaké míry autorem zvolené formální prostředky přispívají 
k přesvědčivějšímu a působivějšímu sdělování Camusovy filozofie: Meursaultův 
úsporný způsob zacházení s jazykem mající čtenáře přesvědčit o vysoké míře 
hrdinovy autenticity a "lásky k pravdě", příklon k tradičnímu vyprávění lépe 
umožňujícímu předat moralizující poselství Moru, Clamence jakožto 
"nedůvěryhodný" vypravěč podkopávající samotnou soudržnost textu a tím i 
předávaného smyslu ... , každý z těchto tří vypravěčů v ich-formě představuje jiný 
způsob práce s jazykem a v konečném důsledku i jiný výklad světa. 

Za hlavní přednosti předložené práce považuji velmi jasně a přehledně 
zpracované téma a zejména dobře zvládnuté teoretické základy. Na rozdíl od 
řady diplomových prací, v nichž se studenti opírají především o své subjektivní 
imprese z četby, Markéta Brýlová postupuje terminologicky velmi profesionálně 
a splňuje tak veškeré nároky kladené na vědecký text. 

První teoretická část je velmi dobře propojena s částí praktickou, kde 
autorka s přehledem ilustruje předkládané hypotézy na konkrétních příkladech 
z textu. Pro lepší čtenářovu orientaci jsou na konci práce připojeny přehledné 
tabulky sumarizující jednotlivé použité typologie vypravěčů. 

Cenné jsou i autorčiny postřehy týkající se jednotlivých pramenů, které 
nejprve podrobně analyzuje a pak upozorňuje na jejich případné nedostatky či 
úskalí (například Abbouovy "tři komunikační okruhy" Pádu či Fitchův sporně 
"divadelní" rozbor téhož románu.) 



Práce je napsána velmi kultivovanou a zároveň čtivou češtinou 

s minimálním množstvím překlepů, úctyhodný je i rozsah závěrečné 

bibliografie. (České zdroje by snad mohly být nějakým viditelným způsobem 
odděleny od francouzských.) 

V cizojazyčném résumé lze najít několik drobnějších chyb: 
- qui se définit selon Chatman (str. 118) 
- Le procédé de "mise en abyme" (str. 120) 
- Užití neexistujícího substantiva "collectiť' v nevhodném kontextu (str. 

122) 
- intérets égolstes et individuels (str. 122), atd. 

Jde však jen o překlepy a ne o skutečnou neznalost. 
Ze všech výše uvedených důvodů diplomovou práci Markéty Brýlové 

vřele doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením "výborně". 
V českém univerzitním prostředí jde o text natolik nový a metodologicky 

přínosný, že by stálo za to publikovat jej (nebo alespoň jeho část či 

zkrácenou verzi) v některém z existujících literárních časopisů. 

PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. 


