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Autorka ve své práci zvolila originální téma: nezabývá se Simenonem jako 
spisovatelem detektivních románů, nýbrž právě jeho činností zdánlivě marginální, zvláště. 
novinářskou a rovněž tvorbou psychologických románů. Vychází z konstatace, že tato činnost 
je neznámá (viz název diplomové práce), respektive téměř neznámá (s.6) a tuto skutečnost ve 
své tezi častokrát opakuje. Odhlédněme od jistého formulačního váhání, kdy autorka uvádí, že 
jde o "neprozkoumané oblasti", jakkoli zejména psychologické romány představují "autorem i 
kritikou nejvíce ceněnou tvorbu" a že analýzy věnující se Simenonovým psychologickým 
románům jsou "spíše vzácné", přestože psychologických románů je údajně 117 (s.13), a že 
jde tedy o zcela mimořádnou autorskou plodnost (autorka používá termínu produktivita). 
Klade se nutně otázka po hodnotě těchto románů. Jana Jilemnická rozlišuje celkem náležitě 
romány lidové a romány psychologické. 

Autorka přistupuje ke své tezi zejména z pozic psychoanalýzy. Uvádí, že 
problematický vztah k ženám, jímž se poměrně obšírně zabývá, vychází ze Simenonova 
vztahu k matce (viz její úvahy o Oidipově komplexu, s.87 ss), připomíná "složitost autorovy 
osobnosti" (s.l3), dokládá, že Simenon usiloval žít "co nejvíce životů" (s.14) apod. Dospívá 
k typologii lidových románů (s.36 ss. a 39 ss.). Těžisko práce spočívá zejména v rozboru 
některých Simenonových psychologických románů (autorka uvádí v bibliografii celkem 18). 

Práce má své přednosti a nedostatky. 

K přednostem je třeba uvést poměrně solidní přehled o Simenonově díle, přehledný, 
dobře strukturovaný přístup, skutečnost, že se zabývá tvorbou relativně málo zpracovanou, a 
že tedy jde o práci objevnou. 

K nedostatkům lze sdělit následující: 

Historický prézens není podle mého mínění zcela náležitý. Na rozdíl od francouzštiny 
jej čeština poměrně těžko snáší. Např. na s. 9 autorka uvádí, že problematický vztah k matce 
vzniká již dříve ( ... ) kdy se matce "rodí mladší syn" a na s. II se dozvídáme, že "jeho 
sekretářka se později stává jeho druhou ženou" apod. 

Za druhé dosti odporný Simenonův antisemitismus, jak se jeví v prvním období jeho 
díla, je zcela nepřijatelný. Jsem toho názoru, že jeho odsudek by měl být naprosto kategorický 
(autorka uvádí, že "nelze říci, že by se řadil k militantním antisemitům" ajeho antisemitismus 
vysvětluje Simenonovým působením v Gazette de Liege). 

Něco podobného platí o Simenonově otevřeném rasismu "běžném v tehdejší době" 
(s.27) a ostatně také o Simenonově misogynii . Simenonův sklon zařazovat lidi do skupin 
podle jejich rasy, politického přesvědčení, pohlaví - to je přesně to, co je odsuzováno, 
dokonce zákonem zakázáno, neboť to odporuje lidským právům. 



K Simenonově misogynii by bylo třeba se nějak postavit. Klade se otázka, zda 
kritikovou povinností je či není zaujímat hodnotící soudy. 

V dílčích případech se vyskytují typografické, pravopisné nebo stylistické nedostatky 
(zŮfočit na s.9, résistence ve franc. podobě na s.ll, Gabon rovněž podle francouzského 
přepisu na s.21, "původní obyvatelé byly (s.23)" Není zcela jednoznačný pojem "pozitivní 
diskriminace" (s.25). V jakém smyslu je tohoto termínu použito? Na s.18 autorka uvádí silně 
rasistické dílo "Protokoly sionských mudrců" podle vydání z roku 1921. Bylo by dobré 
připomenout, že jde o dílo starší. Informace s.85 o tom, že Freud byl "vídeňský lékař a 
psychiatr, zakladatel psychoanalýzy" není naprosto nezbytná. 

Závěrem: navzdory dílčím nedostatkům, jak uvedeno výše, jde o práci fundovanou, 
místy podnětnou a přínosnou. Doporučuji k obhajobě 
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