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Maria Friedlová se ve své bakalářské práci zaměřila na osobnost překladatelky, fejetonistky 

a spisovatelky Elsy Gollerové (1868–1955) a její vztah k Juliu Zeyerovi. Pramenné východisko 

představují jednak pozůstalost Gollerové uložená v Literárním archivu PNP, jednak 

korespondence mezi Gollerovou a Zeyerem uložená ve fondu Julia Zeyera ve stejné instituci. 

Autorka si předsevzala představit vztah mezi překladatelkou a autorem na základě těchto 

archivních pramenů, upřednostňujíc přitom perspektivu překladatelky působící mimo pražské 

centrum. Tento cíl se jí podařilo přesvědčivě naplnit. Obzvláště překladatelky jsou v české 

literární historiografii málo zpracovaným tématem a bakalářská práce tak představuje v tomto 

ohledu důležitý počin.  

Práce je napsána s formulační jistotou a bez formálních chyb, je logicky strukturovaná do osmi 

částí včetně soupisu pramenů a literatury. Nejprve je načrtnuta biografie Gollerové 

a srozumitelně popsána její pozůstalost, kterou si Gollerová sama pečlivě uspořádala 

a okomentovala. Na základě utříděných výstřižků Friedlová dále podává přehled autorčiny 

publicistky, která vycházela v německojazyčném tisku různého zaměření – počínaje 

staročeským německojazyčným deníkem Politik přes pražský německý liberální deník Bohemia 

a regionální tisk až k vídeňským německonacionálním deníkům Reichswehr či Deutsches 

Volksblatt. Tato pasáž poněkud trpí výčtovostí a periodika i texty samy mohly být více 

charakterizovány, na druhou stranu však publicistika nepředstavuje hlavní téma práce a spíše 

dokresluje obraz autorčiny spisovatelské dráhy. 

Následuje obecnější kapitola o postavení žen, jejich emancipaci, vzdělávání a literární práci na 

konci 19. století, v níž Friedlová využila výběrovou sekundární literaturu k tématu. Další 

kapitola „Ženy v životě Julia Zeyera“ načrtává pro Zeyera specifické téma, při jehož interpretaci 

je třeba reflektovat Zeyerovu stylizaci vůči jeho obdivovatelkám. Zeyer svým přítelkyním 

nastavoval svou trpící tvář a vyvolával empatii a soucit, tyto emoce někdy pronikají i do 

sekundárních prací, v náznacích se to stává i Friedlové. Další kapitola věnovaná již vztahu mezi 

Gollerovou a Zeyerem na konkrétním materiálu ozřejmuje, jak obtížné bylo pro vzdělanou 

ženu ze středních nižších vrstev prosadit se ve svobodném zaměstnání jako autorka – 

fejetonistka i překladatelka – a do jak omezené míry se jí to ve sledovaném období podařilo. 

Rozvinutí překladatelských vloh Gollerové navíc bránily i nedostatečné možnosti publikovat 

německé překlady české literatury, s nimiž se potýkali všichni překladatelé a překladatelky té 

doby. Zajímavé je – jak naznačuje zdařilý náčrt vztahu mezi Gollerovou a další významnou 

Zeyerovou překladatelkou, německou básnířkou Ottilií Stielerovou-Malybrokovou –, že na 

tyto obtíže tyto ženy-překladatelky reagovaly vzájemnou solidaritou, na místo obvyklé 

konkurence a rivality, s níž se často setkáváme u překladatelů-mužů, například děl Jaroslava 

Vrchlického (dvojici Stielerová – Gollerová by bylo možné rozšiřovat, např. o  spisovatelku 

a překladatelku Marii Kwaysserovou působící jako učitelka v Semilech, s níž Stielerová rovněž 



korespondovala a spolupracovala, zcela na místě je pak pozornost věnovaná sestrám 

Kalašovým). Více pozornosti mohlo být věnováno tomu, jaké Zeyerovy literární texty si 

Gollerová k překladu vybírala. Na rozdíl od Stielerové, která se soustředila v první řadě na 

epiku, Gollerová upřednostňovala prózu, novely a povídky. Ze základní literatury zabývající se 

překlady české literatury do němčiny odkazuje Friedlová především na Ladislava Nezdařila, 

opomíjí práci Manfreda Jähnichena Der Weg zur Anerkennung z roku 1972, v níž najdeme 

i kapitolu Die Vermittlung von J. Zeyers Werk – avšak bez jediného poukazu ke Gollerové, což 

podtrhává přínos posuzované práce. Na závěr jsou jen zmíněny vzpomínkové texty, jež 

Gollerová Zeyerovi věnovala s odstupem několika desítek let, je škoda že je Maria Friedlová 

nepředstavila blíže a třeba ještě na jejich základě nezhodnotila celý vztah překladatelky 

k spisovateli. Závěr resumuje předchozí části, mohl rozvrhnout další případné otázky. 

Přes tyto výtky pokládám předloženou bakalářskou práci za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 

a navrhuji hodnocení velmi dobře nebo i výborně dle průběhu obhajoby. 
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