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Předložená studie svou kvalitou i stránkovým rozsahem citelně převyšuje obvyklé 

požadavky kladené na diplomové práce. Má originální téma, vyváženě stanovený korpus (tři 

plus dva teoretici v rámci metodologické části, tři plus tři analyzované divadelní hry v části 

praktické) a je zpracována s profesionalitou obvyklou spíše pro disertace završující doktorská 

studia. 

Martin Balucha své téma evidentně konzultoval se školitelem specializovaným na 

francouzské divadlo 17. století a využil úctyhodně rozsáhlé bibliografie, která v Čechách 

obvykle nebývá k dispozici. Sama struktura jeho práce je pak francouzsky čistá a přehledná,      

s četnými dílčími analýzami a didaktickými shrnutími. Výsledkem je monograficky pojatá 

studie o principu Deus ex machina v dílech čelných představitelů endogenní literární kritiky 

17. století a praktická ilustrace několika variant těchto působivých zakončení u Euripida a 

jeho klasicistních následovatelů. Student projevuje neobyčejné badatelské zaujetí a zároveň 

smysl pro nuance znemožňující mu jakkoli přehnaně zobecňovat zásady, které se v průběhu 

17. století teprve formovaly a často byly „posvěcovány“ autoritami až zpětně a velmi nejasně. 

Fascinující je zejména opatrné manévrování každého z tvůrců, kteří potřebují vměstnat do 

jednoty místa, času a děje dosti košaté mytologické příběhy, dopřát divákům vděčné vizuální 

efekty a neporušit přitom jednotlivé typy „vraisemblance“ (nikde jasně nedefinované, a přesto 

důsledně vyžadované), přinést na scénu kýžené „kouzelno“, ale před tím na ně obecenstvo 

řádně „připravit“ narážkami důmyslně rozptýlenými v celém textu atd. Divadlo je pro 

dvořany 17. století skutečně tou nejvážnější záležitostí, každá slabika, odmlka, gesto či změna 

výrazu je široce komentována a léta analyzována, aby se časem dospělo k dokonalému 

uspokojení všech přihlížejících honnêtes gens. (Stačí prosté upozornění na Médeiny čarodějné 

schopnosti k ospravedlnění létajícího vozu, když jí byl kouzelný dopravní prostředek ve 

skutečnosti poslán bohem Slunce Héliem? Toť otázka…) 

Dokážu si představit, že by úryvky z diplomové práce byly uveřejněny v odborném 

časopise a jen s touto perspektivou navrhuji jisté korektury, které nic nemění na mém obdivu 

k elegantní francouzštině, v níž je studie sepsána : 

 

Pravopisná a gramatická stránka: 

- Překlepy: nesprávně použitý rozdělovník (s. 10); descente (s. 22); il s’agit plutôt 

d’une réception critique que (s. 25); doivent suivre le principe de la nécessité (s. 29); 



chybějící dvojtečka před citací (s. 31); osamocená uvozovka na počátku řádky (s. 36); 

l’envoi de Rodrigue (s. 42); ces derniers (s. 42); conformes par exemple (s. 45); 

chybějící přízvuk nad „où“ ve významu „kde“ (s. 45, 46); le monde familial (s. 50); 

preuves concrètes (s. 56); ce passage se situe (s. 88); dvakrát zopakované „qui“ (s. 

88); cette approche découle (s. 96), tečka uprostřed věty (s. 99). 

- „Renaissance“ jakožto historické období se píše s velkým „R“ (s. 4). 

- Pisatel kolísá mezi užíváním sousloví „Deus ex machina“ se členem a bez členu 

(„emploi du Deus“ versus „emploi de Deus“) – v téměř celé práci. Osobně jsem 

zvyklá na úzus se členem, ale v každém případě by bylo dobré sjednotit všechny 

výskyty. 

- Totéž kolísání se průběžně vyskytuje u spojení „l’abbé d’Aubignac“ (správně se 

členem, který ale na mnoha místech v práci chybí). 

- Rovněž struktury typu „l’Iphigénie d’Euripide“ či „la Médée de Corneille“ by měly 

zahrnovat určitý člen, což se většinou neděje. 

- ...les liens étroits qui existent (s. 8); résulte en une ressemblance (s. 10); se faire 

protéger du cardinal Mazarin (s. 24); apprend au public (s. 26); se concentrer sur (s. 

31); entre en opposition (s. 32); opposé à la revendication (s. 32); ce qui résulte de ce 

passage       (s. 35); appropriées aux changements (s. 35); celui-ci est considéré... 

comme inattendu, non préparé (s. 42); empêcher qn de faire qch (s. 43); le 

personnage principal agit        (s. 44); se contenter de (s. 49); ni la version d’Euripide 

ni celle de Rotrou... ne reflètent (s. 56); leur motivation est semblable (s. 56); pièces... 

parmi elles (s. 57); faire l’objet de (s. 57); ne manque pas de (s. 57); emprunter à (s. 

58), apprend au public (s. 59); met ainsi l’accent sur (s. 60); davantage (s. 60, 79, 90); 

résolu à sauver sa fille (s. 60); suppliques spontanées (s. 60); de même (s. 64); 

l’histoire d’un père (s. 65); la façon d’intégrer (s. 67); de l’autre part d’introduire (s. 

68); épouser leur fille (s. 68); qui se trouvent dans cet extrait (s. 71); manière dont 

celui-ci est véhiculé (s. 74); l’une des plus citées (s. 76); qui est celle (s. 76); l’extrait 

d’un discours (s. 76); la pièce qu’Euripide a composée (s. 78); des jouets entre les 

mains (s. 78); la seule fonction qu’il a dans le drame est... (s. 79); les forces dont 

Médée a fait preuve (s. 85); ceux qui l’ont directement outragée (s. 88); en prison à la 

place d’Égée (s. 88); il manque de respect (s. 90); lui permettent de surmonter (s. 93); 

leurs propres descendants (s. 93); réussissent à échapper à la mort (s. 94); présenté 

plus haut (s. 96); du roi Égée (s. 98); développement de l’action (s. 98); Corneille a 

réussi à y insérer (s. 99); celle du roi d’Athènes (s. 99); qui lui avait envoyé le char (s. 

99); ne doit plus être intreprété comme une machine employée (s. 100); Médée ne 

s’est pas enfuie (s. 102). 

 

Syntax : 

- Ve spisovné francouzštině netřeba praktikovat „reprises“ typu : „De ces deux 

conseils... il en résulte…“ (s. 20) 

- Po „est-ce que“ už nenásleduje inverze („est-ce que le drame en est-il mieux dénoué?“ 

– s. 96). 

- V češtině je třeba oddělovat vložené věty („Fakt, že existuje několik na sobě 

nezávislých poetik a přístupů, je důkazem…“) – s. 105. 

 

Sémantika : 



- Statut = ustanovení, stanovy; status = postavení, role (Na s. 4 by tedy bylo vhodnější 

použít druhý výraz.) 

- „Deus ex machina“ znamená spíše „bůh ze stroje“, než „na stroji“ (s. 4). 

- Spojka „puisque“ ve francouzštině zásadně uvozuje již známé skutečnosti, což není 

splněno na s. 43, 65, 90. 

- Hélios je v některých částech práce označen za Médeina „otce“ („père“, např. s. 82, 

85, 86), jinde za „velkého otce“ („grand père“, např. s. 86) a na dalších místech za 

„dědečka“ („grand-père“, např. s. 76, 95). Co platí? Podle mé chabé paměti to byl 

dědeček, ale v textu by měly být výskyty sjednoceny. 

- „Dieu“ (velké počáteční písmeno, absence členu) se používá pro křesťanského Boha, 

„les dieux“ pro pohanské bohy.  

Interpunkce je v některých místech textu poněkud přibližná a neodpovídající českému ani 

francouzskému úzu. 

Bibliografie diplomové práce není tematicky strukturována a primární zdroje nejsou odděleny 

od sekundárních. 

 

Výše zmíněné drobnosti nic nemění na výjimečné kvalitě předložené diplomové práce, kterou 

vřele doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 23. 5. 2016         doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, 

Ph.D. 


