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Ve své diplomové práci sepsané pod vedením doc. Voldřichové  Beránkové se 

diplomantka zabývá, jak uvedeno v názvu, čtyřmi romány Romaina Garyho. Hlavní otázka je 

položena v úvodu a autorka práce se k ní opakovaně vrací: vztah narativních technik 

k autorově etice. Tato otázka, jakkoli se jeví jako contradictio in adiecto, to jest poměr 

vyprávěcí techniky na jedné straně a etického obsahu poselství, je východiskem i základní 

tóninou celé práce, vyvolává od počátku pozornost. Jaký může být vztah techniky a morálky? 

Jsou tyto pojmy komplementární? Je jeden z nich podřazen druhému? Tvoří jeho součást? 

Nejde koneckonců spíše o řečnickou otázku? 

 

 Zdá se, že Paulína Silvanová sama připouští jakousi pochybnost. V abstraktu sama 

uvádí, že její práce „zkoumá (…), jakým způsobem díla vysílají moralizující, případně 

explicitně didaktický apel na čtenáře.“ Tedy jde o etiku nebo pouze o „moralizující (…) apel? 

V těchto a podobných otázkách spočívá základní rozpor nebo naopak přínos celé práce.  

 

Pokud jde o formální (nikoli koncepční) stránku diplomové práce, jeví autorčina teze 

určité, nikoli ovšem zásadní nesrovnalosti. Úvodní strany jsou místy formulačně a stylisticky 

nedotažené, v druhé části (zejména přibližně od strany 27), se úroveň pozvedá, vyjadřování je 

pojednou odborné, až rigorózní. Jakoby určité pasáže byly zpracovány ve spěchu, zatímco 

jiné s nespornou pečlivostí. Konkrétní příklady jsou vyznačeny přímo v textu.  

 

Jde zejména o opakování slov (nous aboutirons, s. 9), jindy jde o vyjadřování 

nepřesné, případně lehce hovorové: volontaire m. délibérée na s. 9, l´auteur travaille avec les 

techniques narratives“, s.12, „aux gens qui se posent des questions“, etymologie slova 

„technique“ je složitější a komplexnější, než je uvedeno v textu (s.14), občas chybí „s“ 

v plurálu (s.14), výrazivo poněkud nedbalé („ça ne change rien“, s.14, „qui raconte le 

roman?“, s.15), někdy se vyskytují tzv. vycpávky („en quelque sorte“, s.24).  



 

Autorka má rovněž tendenci opakovat, „co bude“, místo aby se zaměřila na rozvíjení 

myšlenky samé (s.25), občas narážíme na redundantní vyjadřování (s.25). Chyby ve 

francouzštině jsou vzácné, ale vyskytují se („polémiser“, s.38, „incoscience“ na s. 39). 

 

Analýza jednotlivých románových děl je podložená, formulačně náležitá, závěry 

případné, stejně jako je podnětný rozbor v kapitole nazvané „L´éthique de Romain Gary“, 

s.49 násl.).  

 

Závěry týkající se srovnání Garyho s existencialisty a s Albertem Camusem jsou 

poněkud stručné, ale v zásadě správné. Paulína Silvanová dovozuje, že „Romain Geary est un  

moraliste moderne à la manière d´Albert Camus“. Bibliografie je přehledná, postrádám pouze 

odkazy k české odborné a primární literatuře, s ohledem na budoucí badatele (anglické zdroje 

jsou uvedeny). 

 

 S ohledem na uvedené přednosti i jisté nedostatky doporučuji jednoznačně 

posuzovanou práci k obhajobě a doporučuji její hodnocení známkou výbornou nebo velmi 

dobrou podle průběhu obhajoby. 
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