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Jana Folberová si v diplomové práci dala za cíl analyzovat, porovnat a zhodnotit čtyři 
z dostupných překladů Krutých povídek francouzského autora Villierse de ľIsle-Adam 
(1838-1889). Pracovala tak s verzemi čtyř různých překladatelů vzniklými v různé době. 
Vedle podrobného rozboru textu originálu a překladových variant proto na pozadí jej í 
diplomové práce vyvstává i stručný, ale výstižný obraz různých překladatelských strategií. 
Lze ji tedy brát též jako cenný příspěvek k diachronnímu pohledu na přístup k textu a 
překladu. 

Práce má všechny požadované náležitosti, je velmi přehledná, promyšleně strukturovaná, 
opi'ená o pečlivou excerpci ze zvolených textů, obsahuje pěkně zpracovaný oddíl Bibliografie. 
Grafické zpracování a tematické členění diplomové práce je velmi názorné a důsledně 
dodržované. Ke kladům práce patří i přiložené kopie excerpovaných textů. 

Jana Folberová se zaměřila na dílo Villierse de ťIsle-Adam, francouzského spisovatele druhé 
poloviny 19. století dnes zejména v české kultuře už takřka neznámého: proto je důležité 
vyzdvihnout i další aspekt této diplomové práce, totiž odvahu vrátit se k už v jeho době 
možná neprávem opomíjenému, a dnes téměř zapomenutému autorovi, o kvalitě jehož díla 
však není pochyb. Pokud by se tudíž dalo v budoucnu usilovat o připomenutí díla Villierse de 
ľIsle-Adam, práce Jany Folberové může sehrát důležitou roli, neboť o poznatky a závěry 
uváděné v její práci se lze opřít. 

Biografické a biblliografické údaje diplomantka uvádí v první části své práce - nejčastěji 

vychází z Dějin francouzské literatury 19. a 20. století J. O. Fischera a několika pramenú 
francouzských, svá trzení však dokládá i poznatky z vlastní četby. 
Druhá kapitola práce je věnována povídkové sbírce Kruté povídky - popisuje vznik a varianty 
této sbírky, podrobně se věnuje námětu a obsahu povídek a snaží se podchytit specifika 
autorského stylu Villierse de ľIsle-Adam. Dochází dokonce i k jisté paralele mezi tvorbou 
Villierse de ťIsle-Adam ajeho slavnějších "kolegů", jakými byli Baudelaire, Flaubert, 
Maupassant - srovnání dále nerozvíjí, protože není cílem dané práce a ani její rozsah jí to 
neumožňuje. 

Ve třetí kapitole se diplomantka zaměřila na rozbor a srovnání vybraných povídek 
v překladech Marie Kalašové (překlad z r. 1906), Květoslava Zatloukala (1911), Oskara 
Reindla (1968) a Josefa Heyduka (1969). Velmi zajímavá je časová shoda vzniku obou dvojic 
překladů, dává totiž možnost vyjádřit se i k dobové normě překladu - tento moment 
komparace překladú (zajímavý zejména u porovnání Kalašové a Zatloukala) Jana Folberová 
pěkně vystihuje až v Závěru práce (s. 79), a bohužel se k němu nevyjadřuje už v jejím 
prúběhu - může tak mylně vznilG10ut dojem, že dobovou normu, případně manýru 
nezohlednila, nepřijímá jako argument (zejména v části o překladu Zatloukalově). 

Autorka práce uvádí, že pracovala "zhruba se stovkou excerpt" z "pečlivě vybraných úryvků". 
Její dílčí závěry v rozboru překladatelských řešení někdy působí jen jako doložení trochu 
předpojaté hypotézy o "kvalitě" překladu (Zatloukal vs. Heyduk; Kalašová vs. Reindl), zdá 



se, jako by Heydukův a Kalašové překlady diplomantka jednoznačně upřednostňovala - což 
ovšem může být jen proto, že ke svým názorům dochází na základě mnohem většího 
excerpčního vzorku, než jaký mohla v práci přímo ocitovat. Někdy je na škodu, že ke 
kritizované volbě určitého ekvivalentu nebo ke vhodnosti daného řešení Jana Folberová 
neuvádí lepší, "ideální" variantu. 
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Za terminologicky sporné považuji mluvit o "filozofické poloze stylu" - v daném případě jde 
spíše o tematický aspekt analyzovaného textu, popř. díla Villierse de ľIsle-Adam, o záležitost 
autorského přístupu k literárnímu ztvárnění skutečnosti, tedy o jev stylu nadřazený, i když se 
samozřejmě i volbou určitých, zejména lexikálních prostředků projevuje. Nicméně z výkladu 
Jany Folberové a také díky vhodně zvolným citaCÍm vybraných pasáží je jasné, co vlastně má 
diplomantka na mysli. 
Tyto nikoli časté, a spíše drobné výhrady vpisuji přímo do diplomové práce. Očekávám, že se 
s nimi autorka snadno vypořádá při ústní obhajobě. 

Oceňuji, jak zevrubně a pečlivě diplomantka zadanou problematiku zpracovala. Podařilo se jí 
vytvořit skutečně hodnotný příspěvek k připomenutí spisovatele, jenž si určitě i dnes zaslouží 
pozornost. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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