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1.  Cíl práce    
      Autorka úspěšně splnila zadání, tedy porovnat některé aspekty románu V. Huga Les Misérables 

s jejich nejznámější muzikálovou adaptací, jež obletěla svět a dodnes se objevuje v repertoáru 

především britských a amerických divadel. Zaměřila se na dvě romantické postavy ztělesňující na 

jedné straně revoltu a touhu změnit svět a na straně druhé mládí, lásku i marnou milostnou touhu – na 

postavu Époniny Thénardierové a Maria Pontmercy. Obě postavy, jak autorka dokládá ve své 

bakalářské práci, získaly větší prostor v muzikálové verzi příběhu jako jedni z nositelů Hugova 

románového poselství. Ze srovnání románu s muzikálovou verzí vyplývá celkem předpokládaný 

závěr, že každý s uvažovaných žánrů má svá specifika a že muzikálová verze složité mnohovrstevné 

dějové a myšlenkové předivo románu zjednodušuje, neboť vybírá jen některé ze silných momentů 

příběhu a emotivně vypjaté situace. Děj vtělený do slov písní, podmanivá hudba, scéna a kostýmy, 

celá zvláštní atmosféra podtrhuje všelidskost příběhu a působí na diváky z různých koutů světa.  
  

2.  Zpracování obsahu  
Je patrné, že Kateřina Hasalová si zvolila téma blízké jejímu srdci a zájmům, především co do 

muzikálové formy. Kromě samotného Hugova románu se opírá o základní literaturu související 

s románovou tvorbou 19. století, stručně připomíná dobovou literárněkritickou recepci románu, a 

především staví na záznamech muzikálových adaptací, z nichž zvolila tu nejznámější inscenovanou 

v Paříži roku 1980 a 1991, autorů Boubila a Schönberga.       

Práce je přehledně členěná do několika kapitol, v nichž autorka postupně rozvíjí téma od obecné 

charakteristiky společenského a uměleckého kontextu doby přes pojednání o Hugově románu a jeho 

jednajících postavách až po srovnání místa a významu, jež zaujímají obě vybrané postavy jak 

v románu, tak v jeho muzikálové verzi. Autorka zároveň připomněla společensko-politickou 

angažovanost Victora Huga, jež se významně odrazila právě v románu Les Misérables, a nastínila 

žánrové odlišnosti mezi románem a muzikálem. Zde mohla jít práce více do hloubky, neomezit se jen 

na povšechnou charakteristiku, podobně jako se více věnovat oběma vybraným postavám, jakožto 

nositelům Hugova románového poselství. 

3.  Formální a jazyková úroveň  
Práce se opírá o méně bohatou bibliografii, než bychom očekávali, nicméně pracuje s ní s přehledem 

a přiměřeným poznámkovým aparátem. Rovněž vybrané citace slov písní vhodně ilustrují 

charakteristiku, byť jen v hlavních rysech, zvolených postav.  

Bakalářská práce je napsaná francouzsky kultivovaným jazykem a osvědčuje schopnost autorky 

vyjadřovat se ve francouzštině. Jinak pečlivou redakci místy, zvláště v druhé polovině práce, narušují 

sem tam chyby, např. opomenuté gramatické shody, participe passé místo infinitivu apod. – s. 22 „sa 

lettre personnelle adressé; s. 26 „histoire touchant de Hugo“; s. 37 histoire inventé“; s. 24 cinématique místo 

cinématographique; „qu´il est aisé d´annoncé“; s. 30 Époninne appellé“; plurál místo sg. ve jméně rodiny s. 31, 32, 33 les 

Thénardier, ne Thénardiers; s. 36 „chanson nommé“ s. 39 Marius et x est; 

5. Přínos práce  



 Kateřina Hasalová vypracovala bakalářskou práci samostatně, vložila do ní vlastní iniciativu i přínos 

a v rámci nároků kladených na bakalářskou práci úspěšně zpracovala neotřelé téma. 

Práci doporučuji k obhajobě.     
 

Otázky k obhajobě a další náměty pro obhajobu práce: 

 

Při obhajobě by se mohla autorka zamyslet nad poselstvími, jichž jsou obě zvolené postavy nositeli, 

a to i ve srovnání s románem V. Huga, a zároveň pojednat o tom, zda, případně proč, je právě 

muzikál atraktivní i pro diváky dneška. 
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