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V bakalářské práci s názvem Pierre Corneille; Tragédie basée sur le 

contexte historique si Martina Králová předsevzala prostudovat Corneillovu 

tragédii Cinna v souvislosti s jejím dvojím historickým obzorem: coby 

jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu, naplňující tehdejší 

požadavky na příslušný žánr; a coby text, který vychází ze starověkého 

historického námětu. Autorčinu volbu vedlo její obdobně dvojí oborové 

zakotvení filologické a historické. 

   Práce se tedy zaměřuje na porovnání Senekova hypotextu a Corneillova 

zpracování téhož námětu, aby mezi nimi odhalila podobnosti a rozdíly a 

aby je poté interpretovala ve světle dějinného, společenského, 

filosofického, estetického a ostatně i biografického kontextu Corneillovy 

tvůrčí trajektorie. 

   Text Martiny Králové se dle tradičního schematu dělí na část teoretickou 

a praktickou.  V prvním oddíle autorka shrnuje původ a úlohu antického 

divadla  (ve smyslu žánru i kulturní, politicky výchovné instituce) a 

v obdobném úhrnu představuje situaci ve Francii XVII. století. V druhé 

části BP přechází k rozboru Cinny, jemuž předchází synopse Senekova 

líčení. Po dějové a psychologické, komparativní analýze Corneillovy 

tragédie, jíž prochází zřetel na aristotelské i pozdější kategorie (jednoty 

času, místa a děje, věrohodnost a přiměřenost), si všímá v samostatných 

podkapitolkách kategorií jako osudovost a tragično a průběžně jakož i 

v závěru vyzdvihuje axiologické posuny, jimiž Corneille zacílil své dílo 

k apologii, ba apoteóze smířlivosti a éthosu odpuštění. Věru netřeba 

dodávat, nakolik tato hodnota nabývá na významu právě dnes… 

    První verze BP Martiny Králové trpěla mnoha nedostatky, jejichž 

četnost i míra ukazovaly, že práci průběžně nekonzultovala a znemožnila 



tak vedoucímu plnit jeho roli. Vše, co jí musel vytknout jak vedoucí, tak 

oponent, si vzala k srdci, takže druhá verze její BP je již přijatelná. 

   Jazyk  očistila od většiny pravopisných a mluvnických prohřešků, 

zejména jej nehyzdí chyby začátečnické;   ani typografie už netrpí 

nedůslednostmi a nepečlivostmi (např. dříve naprosto zanedbaný rozdíl 

mezi spojovníkem a pomlčkou). Autorka BP odstranila i pravopisné chyby 

v základní terminologii a ve formě antických i jiných vlastních jmen.  

Naučila se rovněž opravovat po sobě překlepy a vymizela i většina 

deformací slovosledných a syntaktických, z nichž mnohé byly rovněž rázu 

začátečnického.  

   Z nedostatků vyššího řádu doznaly změn k lepšímu původně 

nedostatečná bibliografie, ve které už nechybí nedávná a současná 

literatura k tématu, a zprvu interpretačně nijak nekomentované, tedy 

neproblematizované, a proto naivní zacházení s některými kategoriemi1 a 

stupeň osobní reflexe, tedy přece jen větší vlastní vklad.  

   BP Martiny Králové nyní mohu doporučit, a proto také doporučuji 

k obhajobě. Bude-li dobře připravena, mohla by se autorka v „evaluačním 

pásmu“, kde se nyní dle mého mínění pohybuje, tj. mezi známkou dvě a 

tři, posunout k jeho lepšímu pólu. 
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1 Minule jsem poukazovala na naivní výrok „jak se to seběhlo ve skutečnosti“ (7). 


