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Magisterská dipl,)mová práce J ally Folberové, věnovaná překladatelské problematice próz 
jednoho z velmi osobitých autorll fi-ancouzské literatury Villierse de l'Isle-Adam, má 83 stran. 
Její obsah je členěn do tří kapitol a patnácti podkapitol; práce je opatřcna úvodem a závěrcm, 
českým, francouzským, anglickým résumé a seznamcm použité literatury. Vlastní text pr~lcc 
doplňují f0n110U příloh kopie dvou rrancouzských povídek v originále <I jejich čtyř českých 
překladú. 

Cílem předložené práce nazvané "Villiers de l'Isle-Adam: Mlté povídky v českých 
překladech" hylo zj lstit, do jaké míry je tento francouzský spisovatel konce 19. století znám 
v českém kulturním prostředí ajakou roli v tom sehrály překlady jeho povídek. Vzhledem 
k době vzniku posuzovaných překladú se dále naskytla příležitost vzájemně porovnat tvúrčí 
přístup dvou dvojic českých překladatelú, zastupujících dvě od sebe poměrně vzdálená ohdobí 
(počátek dvacátého století a konec let šedesátých). 

V první kapitole vytvořila diplomantka portrét Villierse de l'Isle-Adam zasazený do 
dobového kontextu. Na stručný, avšak velmi pečlivě zpracovaný přehled života a díla včetně 
jeho ohlasu v púvodní kultuře navazuje kompletní soupis českých překladl'1 francouzského 
autora a podkapitola o ohlasu jeho tvorby v českém prostředí. 

Ve druhé kapitole věnované Krutým povídkám, z nichž bude čeq1án jazykový matcriál pro 
srovnávací translatologickou analýzu, se Jana Folberová podrobně zab)rvá tématickými 
okruhy a kritickým aspektem povídek. Její č:tivě zpracovaný přehled je dúsledně 
dokumentován výstižnými citacemi z jednotlivých textú a paralelně i jejich překladlL Tak se Jí 
daří podat na stranách 22-37 dynamický, barvitý a přitom ucelený ohraz tvúrčí metody 
neprávem opomíjel1ého (str. 44) "zakladatele modernosti", tolik obdivovaného francouzskými 
symbolisty. 

Sondy do autorovy specifické poetiky se dále prohlubují v podkapitole nazvané 
"Charakteristika stylu povídek (37-44)." Za přínos této celkově zdařilé kapitoly považuji 
výstižnost a komplexnost prezentace málo známého díla, jež snese srovnání s tvorbou 
velikánů jako Baudelaire, Flaubert, Maupassant. Autorka práce nahlíží styl významově 
kondenzovaných krátkých povídek skrze kategorie obraznosti, ironie a paradoxu, 
"filozofických" a "krajních poloh ve stylu. Ukazuje se, že využití pojmu "polohy ve stylu" jí 
pomáhá pružně uchopit velmi složitý a na všech rovinách úzkostlivě propracovaný styl, kde je 
"smysl často krutě posunut až k ironickému opaku původního významu" a "hranice mezi 
komickým a vážn~ím je velmi úzká (těsná)."( 44) 

Vystihnout stylistické mistrovství Villierse de l'Isle-Adam představuje skutečný oříšek i 
pro velmi zkušeného překladatele. Posouzení této problematiky věnovala Jana Folberová 
srovnávací translatologickou analýzu, jež tvoří třetí kapitolu její práce, nazvanou "Kruté 
povídky v českých překladech" (45-81). Jádrem tohoto klíčového oddílu je analýza 
překladatelské metody a srovnání přístupu dvojic překladatelů, provedené na podrobném 
zpracování dvou vybraných povídek: "Les amies de Pension (Květoslav Zatloukal, 1911 a 
Josef Hej duk, 1969) a "V éra" (Marie Kalai;ová, 1906 a Oskar Rendl, 1968). Rozvor je vždy 
citlivě přizpůsoben povaze povídky. 

Diplomantka srovnává jednotlivá řešen[ a věcně, výstižně je komentuje, případně navrhuje 
vlastní variantu, čehož si skutečně cením. Velmi kladně hodnotím její způsob komentování, 
který se vyznačuje kultivovaností, jaká v tomto typu studií nebývá vždy samozřejmostí. 

Se závěry, k n:.mž Jana Folberová dospl~la (zhodnocení překladatelského přístupu 
jednotlivých překladatelů s přihlédnutím k dobovým zvyklostem, str. 78-83), souhlasím téměř 
bez výhrad. Ráda bych zdůraznila, že srovnávací analýze byl podroben text velmi náročný, 
což klade vysoké nároky na objektivnost posouzení překladů. 



Vzhledem k obtU~né dostupnosti nejstarších překladů a nemožnosti je v příslušných 
knihovnách kopírovat považuji zařazení příloh za velmi vstřícné gesto vůči všem eventuálním 
zájemcům. 

Předložená studie prokazuje důkladnou a poctivou práci s excerpovaným materiálem ajejí 
výsledky jsou objektivní a přesvědčivé. Je cetmým dílčím příspěvkem k dějinám českého 
překladu. 

Diplomovou práci Jany Folberové doporučuji k obhajobě a hodnotím ji výborně. 

V Praze 27. ledna 2009 PhDr. Šárk~elisová 
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