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Ačkoli Georges Simenon dodnes patří ke světově nejčtenějším evropským 
autorům (ve statistikách UNESCO figuruje jako osmnáctý nejčastěji překládaný 

spisovatel v dějinách a jako čtvrtý v rámci celé frankofonie), zájem publika i 
odborných kruhů o jeho osobu se tradičně soustřeďuje jen na Simenonovy počiny v 
oblasti detektivního žánru. Podle statistik Univerzity v Lutychu bylo například 

obhájeno přes třicet doktorských prací věnovaných komisaři Maigretovi, jeho 
specifickým vyšetřovacím metodám a výstavbě Simenonových detektivních románů 
vůbec. 

Jana Jilemická se ve své diplomové práci naopak zaměřila na ty aspekty 
spisovatelova díla, které zůstaly - minimálně v českém badatelském prostředí -
dosud opominuty, tedy na Simenonovu novinářskou dráhu a na jeho působení v 
žánrech lidového a psychologickéko románu. 

Po úvodní části práce, v níž autorka velmi stručně shrnuje spisovatelův 

životopis, následují dvě kapitoly přehledně mapující výše zmíněná témata: « Georges 
Simenon jako novinář» a « Georges Simenon a lidové romány». Hlavním těžištěm 
celé studie je pak obsáhlejší čtvrtá část věnovaná psychologickým románům, 
konkrétně ženským postavám v nich. 

Za hlavní klad předložené diplomové práce považuji snahu objevit nové, dosud 
nezpracované téma a přehlednou formou jej předložit českému čtenáři. Vzhledem k 
obecně špatné dostupnosti veškerých materiálů týkajících se Simenonova 
«nedetektivního díla» se studie Jany Jilemické jistě stane cenným informačním 
zdrojem pro všechny studenty, kteří se rozhodnou specializovat se na moderní 
belgickou literaturu. 

Na druhé straně tento obecně popisný a na některých místech až suše 
faktografický charakter (zejména prvních tří částí) práce může někdy působit rušivě. 
Autorka poctivě vyjmenovává, co, kdy, kde a pro jaký časopis Simenon napsal, 
zběžně třídí texty do jednotlivých kategorií, hojně cituje pestrou všehochuť originálů, 
ale výsledný text spíše než vědeckou studii připomíná jakousi středoškolskou 

antologii tvořenou četnými úryvky ze Simenonových knih prokládanými překvapivě 
lakonickými glosami autorky, která je na skutečně samostatné hodnocení až příliš 

,] opatrna. 

První tři části práce navíc příliš nesouvisí se čtvrtou a - co hůř - čtenář je ke 
správnému pochopení « těžiště» celé studie ani v nejmenším nepotřebuje. Jediným 
pojítkem mezi Simenonem-novinářem a Simenonem-autorem psychologických 
románů je totiž chronologická (nikoli příčinná!) následnost obou fází a vše 
zastřešující název diplomové práce (Simenon novinář je stejně «neznámý» jako 
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autor psychologických románů). 

Nejzdařilejší částí celé diplomové práce je tak čtvrtá kapitola, která (na rozdíl 
od předchozích) bez problémů funguje jako harmonický celek s úvodem, definicí 
pojmů, přehlednou analýzou jednotlivých výskytů a závěrem. 

Ani zde sice rozbory nejdou příliš do hloubky (zejména letmé odkazy na 
psychoanalýzu jsou zcela poplatné běžnému laickému chápání oidipovského 
komplexu) a hemží se mechanicky převzatými vágními termíny (viz Simenonovo 
«hledání podstaty člověka»), nicméně autorka v nich prokazuje solidní znalost 
studovaných knih a schopnost barvitě popsat jednotlivé «typy» Simononových 
ženských hrdinek. 

Diplomová práce je - po několikerém přepracování - napsána přijatelnou 
češtinou, i když řada drobných chyb neunikla ani trojnásobné korektuře. Autorka by 
si měla dávat pozor na skloňování a přechylování cizích jmen, na adekvátní 
převádění francouzských citací do češtiny (bez doslovných kalků), na střídání 

časových rovin (viz nevhodně užívaný historický prézens) a zejména na syntaktickou 
strukturu českých vět, kterým je cizí jakékoli hromadění jmenných tvaru. Také četné 
postpozice (<< reportáže Simenona ») či krkolomné konstrukce (typu «Autorova 
snaha pochopit člověka se Simenonovi v tomto období příliš nezdařila, jeho analýza 
lidské bytosti se omezuje pouze na povrchní prezentaci přírodních národů.») 
nepůsobí právě česky. 

V zhledem ke všem výše uvedeným výtkám a po srovnání této studie s 
obvyklým průměrem doporučuji diplomovou práci Jany Jilemické k obhajobě s 
navrženým hodnocením « dobře ». 
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