
PEDAGOGICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KARLOVA 
ODBORNÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Jméno studentky: Kateřina Hasalová  
Název práce: Komparace románových postav a jejich realizace v muzikálu Bídníci 
Vedoucí práce: PhDr. Renáta Listíková, Dr., MCF  

Otázky k obhajobě a další vyjádření, připomínky, náměty pro obhajobu práce: 

Quelle est l’influence de Hugo sur les romanciers du 20e siècle ? Quelle image de la femme est-elle proposée 
dans les romans de Hugo ? 
Datum: 8. 9. 2018                 Podpis:  Mgr. Milena Fučíková, Ph.D., Maître de conférences    

1.  Cíl práce   

      Autorka dodržela zadání problematiky, kterou si zvolila. Jako cíl z široké oblasti francouzských reálií si 
stanovila analýzu literárních postav v Hugově románu Bídníci s ohledem na muzikálovou realizaci. Ve 
vybraném literárním díle se zabývá romantickými postavami Eponine a Marius, zkoumá jejich věrnost 
francouzskému originálu. Škoda, že si nevybrala konkrétní literárněvědnou analýzu, nebo komparaci mezi 
divadelním, či operním představením, popř. jedním jediným filmem a slavnou literární předlohou. Rozbor 
románu by vyžadoval hlubší odborný vhled do literárního díla i kritický odstup získaný pečlivou prací se 
sekundární tištěnou literaturou. 
 

2.  Zpracování obsahu 

     Kateřina Hasalová se svého úkolu zhostila obecně, věcně. Po úvodu následuje bleskový historický exkurz 
na 2 stranách, charakteristika romanismu na 1 straně, žánrová charakteristika díla na 2 stranách, dále 1 
strana o románu obecně, dále 1 strana o typu románu atd. V hlavní části autorka zdařile poukazuje na 
jednotlivé odlišnosti mezi postavami muzikálu a literární předlohou. Zaměřila se především na motivy 
nešťastné lásky, smrti a vztahy žen s partnerem. Škoda, že komparaci schází kritický odstup, práce by 
získala na kvalitě, kdyby se autorka na muzikálový žánr - comédie musicale - podívala střízlivě. Už jen v 
obecných recenzích např. Le Monde lze snadno najít zmínky o postavách, např. «  des créatures 
peinturlurées ».

3.  Formální a jazyková úroveň 

      Práce je psaná francouzsky, jazykově i stylisticky na pokročilé úrovni. Koncepce práce je sice zvolena 
příliš obecně, jazykové nedostatky mají ale spíše dílčí povahu: důsledná je korektura textu, občas 
nezvládnutá forma písma a mezery. Spíše bohatá slovní zásoba, dobře zvládnutá gramatika, ale několik 
chyb v otázkách a v českém přepisu jmen do francouzského jazyka (Kateřina x Jiri), na s. 33 «  l’aspect 
sentimentale  ». Autorka pracuje s prameny (např. na s. 14 cituje francouzské prameny z roku 2001 - 
Colette Becker - které jsou ale příliš obecné). U bakalářské práce by bylo jistě vhodné pracovat i s konkrétní 
kvalitní sekundární literaturou, popř. se názorově vyhranit vůči dobovým názorům, např. u Baudelaira. 
Nápadné je nezarovnání textu od strany 22 do strany 23.

4. Přínos práce 

     Autorka popsala šťastně vybrané postavy z Hugova románu, neboť právě Eponine patří k těm zdařilejším 
postavám mnoha muzikálových i filmových adaptací. Zajímavá je věcná bilance o románových adaptacích, 
filmových, divadelních, muzikálových. Možná je škoda, že autorka nevěnovala větší pozornost trvalému 
odkazu Hugova románu v rámci francouzské literatury 20. století. A konečně, že ve své bakalářské práci 
více nevypracovala svou bibliografii, neboť právě ta je základem celé práce (zde je z odborné literatury 
ocitován pouze Genette).      


