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 Autorka se ve své bakalářské práci zabývá zejména recepcí a analýzou českých 

básnických překladů. Nejde tedy pouze o Holanovy překlady (není zcela jasné, co znamená 

označení „překladatelský svět“), ale také částečně o literárně historický koncept této recepce 

od prvních ohlasů až po Holana.  

 

 Jak je uvedeno v „abstraktu“, zaměřuje se první část především „na jeho život“ a 

„básnickou vizi“. V této obecné části jsou formulována některá obecná tvrzení, v nichž se 

například uvádí, že v „českém prostředí“ zůstává Ronsard „jedním z méně známých umělců“, 

a že od poloviny 20. století vychází „celá řada“ českých ronsardovských překladů“ apod. 

Zároveň autorka zdůrazňuje celkem oprávněně, že „největší důraz bude kladen na překlady 

Vladimíra Holana“, které bývají označovány“ (kým?) „jako jedny z nejkvalitnějších“ atd. 

Pokud jde o Holana, uvádí Veronika Cupalová, že analýzy holanovských překladů budou 

zaměřeny na „formální a sémantickou stránku“ (jakou jinou?). 

 

 Tato úvodní část je ve své obecnosti přínosná, nikoli však objevná. Formálně i 

myšlenkově vykazuje určité nedostatky, jak je vyznačeno v mých poznámkách v textu.  

Pokud jde o nedostatky formální, vyskytuje se určité množství jazykových nedokonalostí 

v české větné skladbě, zejména tzv. nepravé věty vztažné a poněkud neobratné slovesné 

vazby, spojení s neodpovídajícím předmětem, různá větná spojení, kdy není zcela patrné, zda 

jde o příčinu, přípustku, důsledek apod. (jde o vedlejší věty, uvedené slovy „přičemž“, 

„čímž“, nerozlišování „jestli“ a „zda“ atd. (vyznačeno v posudku). Věcně vzato, zabývá se 

autorka práce povšechně vývojem českých překladů a recepcí Ronsardovy poezie zvlášť. 

Pomíjí existenci české humanistické tvorby, jakož i známý fakt, že vzdělanost byla založena 

zejména na znalosti latiny. Od str. 18 hovoří Veronika Cupalová o české „percepci“ (bylo by 

asi vhodnější zvolit výraz „recepce“).  

Postupně se výrazivo i autorčina formulační schopnost zvyšují a její výklad se 

upřesňuje a prohlubuje. Zabývá se Šimkem a Kopalem a dospívá k závěrům, které vycházejí 

z obecně známých daností, jakkoli jsou ve své syntéze přínosné. Připomínám, že česká 

recepce nemusí být nutně pouze jazykově česká a že znalost francouzské kultury mnohdy 

vycházela z poměrně rozšířené znalosti francouzštiny (na rozdíl od angličtiny), popřípadě 

byla vystavěna na obeznámenosti německými prameny. Jako příklad uvádím Tablicův překlad 

Umění básnického od Nicolase Boileaua z 30. let 19. století. Je třeba připustit, že obecný 

historicko-literární kontext a jeho hodnocení nejsou hlavním těžiskem práce. 

Autorka pracovala s pramennými materiály a např. její objev původní verze Urského 

překladu v Památníku národního písemnictví považuji za záslužný. Přes tuto drobnou 

heuristickou práci, jakkoli přínosnou, lze podle mého mínění hlavní kvalitu posuzované 

bakalářské práce spatřovat v třetím a čtvrtém oddíle, věnovaných „formálnímu“ a 

„sémantickému“ rozvoru Holanových překladů. O tom svědčí samozřejmě název celé práce. 

V této hlavní a zásadní části spočívá její rozhodující význam. Kvalita jednotlivých analýz o 



poznání stoupá jak po stránce formulační, tak po stránce systémové. Zde se nalézají 

fundované, poučené pasáže, zde se projevuje obeznámenost se sekundární literaturou i 

s básnickou tvorbou Holanovou. Nejde vždy ovšem o převratné objevy: takové pretense 

autorka práce nemá. Např. v pozn. 80 skromně připomíná, že pokud jde o zásady českého 

sylabotónismu, „všechna pravidla byla přejata z (…) publikace Úvod do teorie verše z roku 

2013. Analýzy Ronsardových sonetů v Holanově pojetí (str. 51 a násl.) se mi až na jisté 

zejména formulační nedostatky jeví jako ucelené, promyšlené a přesvědčivé. Autorka se 

důsledně drží původního francouzského textu (s kterým, jak předpokládám, Holan 

neoperoval) a dokonce projevuje i schopnost kritického odstupu k Holanovým překladům. 

Autorka práce projevuje schopnost komplexního kritického přístupu. Dovozuje například (na 

s.78), že „Holan zachoval (…) formální i významovou rovinu (a že) dodržuje i původní 

stylistické figury, k nimž hledá vhodný český ekvivalent“ atd. Následně se drží daných 

analytických struktur.  

 

Pokud jde o závěr práce (s.88), vrací se autorka ke schématům z úvodních kapitol. 

Závěr se podobá spíše shrnutí, nikoli zobecnění, tedy povýšení na vyšší výkladovou rovinu. 

Formulace z poslední věty o tom, „že můžeme poznamenat, že Holanovy ronsardovské 

překlady patří k těm nejzdařilejším u nás“ lze jen s obtížemi považovat za podstatné a 

poučené sdělení. 

 

Závěrem: práce je nesporně přínosná. Vykazuje zejména ve svém třetím a čtvrtém 

oddíle nesporné interpretační kvality, dokládá schopnost analytického přístupu. Vzhledem 

k výše uvedenému doporučuji její hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobře. 

 

Aleš Pohorský 

V Praze, 4.září 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


