
Oponentský posudek diplomové práce Jany Cinkové: 

Dětská literatura v pojetí Nicolaase Beetse. 

Diplomová práce splňuje všechny náležitosti. Má 87 stránek 

původního textu, bohatý aparát, požadovaná resumé a navíc 

přílohu, v níž je uveden celý text pojednávaného díla; (str. 

103-134). Nizozemský jazyk, v němž je práce psána, je 

bezchybný a pečlivě redigovaný. 

Rozbor a přiblížení Beetsovy eseje: "Over kinderboeken. 

Gesprek met Crito ll je proveden z hlediska textologické 

metody, k níž se diplomantka dopracovala na základě 

bedlivého studia sekundární literatury o editorské práci 

a praktické textologii. 

Originální je diplomantčina volba cílového publika. Chce 

Beetsovu práci z roku 1865 přiblížit dnešním studentům 

nizozemštiny, kteří pochopitelně nemaJ~ takové povědomí 

o literatuře a dění druhé poloviny 19. století a nemohli by 

se v textu orientovat. Proto také uvedla ve velmi dobře 

zpracované 4. kapitole přehled literatury pro děti a mládež 

od roku 1800 do 1900 a zasadila do tohoto období dílo N. 

Beetse - Hildebranda a jeho esej. Mimochodem: na mě působí 

rušivě, nazývá-li v v nizozemštině tento esej (nebo tuto 

esej) důsledně opstel. I v Nizozemsko-českém slovníku je na 

prvním místě u hesla opstel uvedeno slohové cvičení, rovněž 

WNT uvádí mj. stijloefening. Pro esej, o nemž diplomantka 

hovoří v českém i anglickém resumé, mohla volit 

i v nizozemštině het essay nebo jiné slovo pro pojednání, 

možná i dialog, yždyt Beetsův esej či dialog se přímo nazývá 

rozhovor a autor k tomu má pádné důvody. 

Ale zpět k volbě cílového čtenářského publika, pro něž 

diplomantka Beetsův rozhovor edituje. Mají jím být studenti 

nizozemštiny. Předpokládáme-li, že tito studenti jsou už 

schopni číst Beetse v originále, pak je podivné, až směšné, 

jsou-Ii jim přibližováni ve vysvětlivkách s odkazem na 

Wikipedii notoricky známé osobnosti jako Goethe, Schiller, 

Luther, Cicero atd. Nedovedu si představit, že by 

středoškolák (natož vysokoškolák) tato jména musel hledat ve 

vysvětlivkách. O diplomantčině poctivosti a bedlivosti jistě 

svědčí, že se snaží verifikovat kde co, a nenajde-li 



patřičný odkaz, píše: niets gevonden. Ale co by taky chtěla 

nalézt veditovaném textu např. právě na 14. řádku str. 25 

"de volkomene . .. verifieeren"? Termín verifikovat snad 

v hrubých rysech zná každý vysokoškolák, i když v hlubších 

obrysech o verifikaci existují jistě celá díla, ta však 

vzhledem k Beetsově eseji nejsou relevantní. Pro editora 

bude asi nejtěžší posoudit, co je a co není relevantní 

a vytřídit to, co je a co není notoricky známé pro 

současného studenta nizozemštiny. Velmi mnohé anotace jsou 

nutné a pěkně zpracované. Jiné se mi zdají zpracované méně 

důkladně a přitom jsou klíčové. Jde např. o název Beetsova 

rozhovoru. Na str. 52 je uvedena jedna z postav 

pojednávaného dialogu: Crito. Protože v českém resumé se 

Beetsův dialog překládá jako: Rozhovor s Kritem, bylo by 

možná lepší u této velmi strohé poznámky rozvést i způsob 

psaní (Crito - Krito, případně skloňování: Kritem, Kritonem) 

a poukázat na Platónova strýce Kritia a dialog Kritón 

(o poslušnosti zákonů). Na druhé straně je nutno vyzvednout 

pečlivé vzhledávání a kolaci, případně i překlad citátů. 

Výhrady mám k abecednímu uvádění autorů v bibliografii 

(str. 94 - 96). Není možné např. De Vries, Anne uvádět pod 

D, Van Alphen pod V, atd. I nejzákladnější lexikony 

literatury přece uvádějí např. Alphen, Mr. Hieronymus van 

pod prvním písmenem A (analogicky: Vries, Anne de, a pod.) 

Závěrem: Diplomová práce je zpracována pečlivě; doporučuji 

ji k obhajobě a hodnotím ji jako velmi dobrou. 
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