
Posudek na bakalářskou práci 

Dopisy Julie de Lespinasse 

Vypracovala: Zuzana Nováková 

Autorka si ke zpracování zvolila mimořádně zajímavé, podnětné a neotřelé téma: zpracovat a 

interpretovat korespondenci Julie de Lespinasse, této pozoruhodné, byť u nás poněkud pozapomenuté 

osobnosti 18. století. Kromě volby tématu (nejsem si jist, nakolik je za ni odpovědná sama autorka) je 

nutno ocenit především osobní zaujetí, s jakým ke zkoumanému materiálu přistupovala; v případě 

bakalářských prací to nebývá běžné. 

Jakožto oponent musím nicméně zdůraznit především nedostatky práce, které jsou bohužel 

nepominutelné. 

1) K nedostatkům formálním patří značné množství překlepů a gramatických chyb: D’Alembert je 

soustavně psán jako „D’Alambert“; můžeme se stát „voyaery“ (str. 2); revoluci „připravovali 

privilegované osobnosti“, „intendanti byly komisaři, měly plnit královské rozkazy“ (str. 8); 

Étienne Nonnot de Condillac místo Étienne Bonnot de Condillac (str. 12); intelektuálové si 

„vybíraly“, který salón navštíví (str. 15); dámy „se předháněly se snahou“ (tamt.); námitky 

„Morovi rodiny“ (str. 20) a mnoho dalších. Je zde také řada neobratných formulací: Julie de 

Lespinasse „se stravuje hlavně kuřaty“ (str. 30); D’Alembert „ se ztrácí v pocitech“ (str. 33); 

„být zamilovaný je zidealizované“ (str. 26); „hlavním představitelem Encyklopedie je Denis 

Diderot“ (str. 11) atd. 

2) Navzdory celkem pompézním úvodním pasážím věnovaným metodologii je práce poměrně 

zmatená. Říká se zde například, že „osobní korespondence představuje zpravidla nejcennější 

část písemných pozůstalostí“ (str. 3), ale vůbec není vysvětleno proč. „Zkušenost praví, že 

nejautentičtější korespondence vznikala spíš v autorově mladším věku“ (str. 4) – Jak na to 

autorka přišla, čí zkušenost tak „praví“? Dosti záhadně je pojednán rozdíl mezi biografickou 

metodou a životopisem. Životopis má být údajně „vylíčení života jedince s cílem popsat jeho 

život ve všech jeho souvislostech“, zatímco „biografická metoda přistupuje ke společenské 

skutečnosti prostřednictvím poznatků o životě jedinců“ (str. 5). Zcela otevřeně přiznávám, že 

tomuto vymezení vůbec nerozumím. Může to autorka u obhajoby vysvětlit? O pár stránek dále 

se autorka hlásí k hermeneutické interpretací textu, umožňující „hlubinné porozumění 

významu dokumentu“ a odpovídající autorčině záměru (str. 6 – 7). Dodává se že „bolestí (sic!) 

hermeneutické analýzy je její subjektivita“ (str. 7), avšak badatel musí „porozumět textu sám 

o sobě, z kontextu vlastnímu textu, ne z kontextu badatele“ (tamt.). Pominu-li fakt, že poslední 

citovaná věta gramaticky nedává smysl, rád bych se zeptal, jak se údajná „subjektivita“ 

porozumění a nutnost odhlédnout od „kontextu badatele“ k sobě mají.  

3) Autorka občas tvrdí velmi zvláštní věci: „Až do revoluce byl život ve Francii patrně příjemný“ 

(str. 7). Čtenář si tedy klade otázku, k čemu vlastně ta revoluce, když to bylo tak příjemné, 

avšak o dva řádky dál je mu to vysvětleno: „Chudina neměla velkou šanci na sociální vzestup, 

společnost řídily bohaté vrstvy, které disponovaly majetkem“ (tamt.). Co je na tom tak 

příjemného, nevím, zvláště je-li člověk chudý. „Idea štěstí, štěstí jako nejvyšší dobro, byla 

v osvícenství principem bytí“ (str. 24). Může autorka tuto nesnadnou formulaci vysvětlit? Na 

téže straně se píše, že Montesquieu je autorem „teorie společenské smlouvy“, což není pravda.   

4) Autorka dosti často zvláštním způsobem řadí za sebe věty, které nenavazují. „V salónech 

panovaly navenek bezvadné mravy, kde byl velký důraz kladen na styl a vytříbený jazyk. Podle 

Dubyho ovšem v takovém salónu často vládla duševní prázdnota a pošetilá zábava. Salónní 

svět byl světem rafinovanosti. Záleželo na postavení té které dámy. Salón na zámku v Sceaux 



provozovala vévodkyně du Maine, další známý salón vedla madame de Tencin, Madame 

Geoffrin (proč se slovo „Madame“ píše jednou s velkým a jednou s malým písmenem?), paní 

du Deffand“ (str. 15). Anebo: „Život v osvícenství se přestává chápat jako utrpení, úkol, nebo 

poslání (to je mimochodem velmi smělé tvrzení – J.F.). Člověk se nemá obětovat státu, králi, či 

stavu, ale má nárok na štěstí, na uspokojení svých potřeb. La Mettrie byl lékař, biolog a filosof, 

který prosazoval hedonistickou filosofii“ (str. 24). Tyto příklady jsou zcela namátkové, jedná se 

o jev dosti častý. 

5) A především: autorka podle mého názoru zcela zbytečně ztrácela čas líčením něčeho, co 

nazývá „dobovým kontextem“, zcela zbytečně plýtvala energií na kapitoly o štěstí, melancholii, 

lásce a emocích, které mají pro analýzu dotyčné korespondence význam zcela mizivý, a na tzv. 

„analýzu pramene“ zbylo v podstatě jen posledních deset stran. Fascinující korespondence 

Julie de Lespinasse je vzata zkrátka (o nějaké hermeneutické interpretaci bych tu rozhodně 

nemluvil), zato se dozvíme spoustu informací, které si lze přečíst v každé příručce. To pokládám 

za největší nedostatek práce. 

6) Z formálního hlediska bych autorku ještě rád upozornil, že osobní zaujetí je skvělá a 

chvályhodná věc, ale některé formulace, sdělující čtenáři fakta ohledně její vlastní subjektivity, 

do bakalářské práce nepatří. Například to, že příběh, který se v těchto dopisech dochoval, ji „v 

jednom momentě přitahuje a popuzuje zároveň“ (str. 1), nebo že má přehnané sklony 

k emocionalitě, patosu a určité sladkobolnosti, a navíc se ještě pochválí, že „to máme s hlavní 

hrdinkou společné“ (str. 40). A mnoho dalšího, o čem se tu raději nebudu šířit. Držme raději 

v příštích pracích tyto sklony na uzdě.  

Předloženou bakalářskou práci pokládám bohužel za ne zcela využitou příležitost zpracovat vynikající 

téma. Doporučuji ji k obhajobě, ale z výše uvedených důvodů nemohu bohužel navrhnout lepší 

hodnocení než dobře. 

Praha, 6. 7. 2015                         Josef Fulka 


