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Cílem předkládané bakalářské práce je soupis dostupných českých překladů francouzských 
romantických básníků, jejichž díla se nacházejí ve sbírkách MK Praha. Tento soupis se autorce 
podařilo pořídit a přikládá jej jako přílohu ke své práci. Její práci a bibliografické rešerše je třeba 
přivítat, byť mohlo být jejich zpracování přehlednější. Největší problém spatřuji zejména v tom, že 
si nemůžeme být jisti tím, že depozitáře MK obsahují všechna přeložená díla. Do budoucna proto 
autorce doporučujeme pracovat s katalogy NK (i lístkovými) a s ČNB. Větší pozornost je pak nutno 
věnovat i periodické literatuře. 
       
  
Za nejpřínosnější pro další využití považujeme kapitolu č. 3 (s. 24-34), kde jsou čtenáři v drobných 
medailonech představeni jednotliví představitelé francouzského romantismu. Tyto medailony jsou 
pak doplněny o výčet překladů jejich děl do češtiny – a mohou tedy posloužit případným zájemcům. 
Za nepříliš původní považujeme medailony jednotlivých českých překladatelů, informace o nich 
jsou v této podobě snadno dostupné – a nebylo proto třeba je znovu podávat.  
 
 

Autorka pracuje se základní odbornou literaturou, zpravidla dodržuje citační normu. Ne vždy je 
však zřejmý přechod od citace k parafrázi (zejména v popisných charakteristikách jednotlivých 
českých překladatelů a rovněž při charakteristice francouzských autorů). Zcela nedostatečná je pak 
formální jazyková úroveň. Na každé straně nacházíme v práci elementární jazykové chyby 
(morfologie, syntax, stylistika, řada překlepů, slovosled!). Je zřejmé, že jazykové korektuře nebyla 
věnována sebemenší pozornost. Je to škoda, poněvadž práci v této podobě odborné veřejnosti 
předložit nelze.  
 

Práce své základní poslání splňuje, poskytuje základní přehled o tom, jaká díla francouzských 
romantických básníků české překladatele zaujala, třebaže diplomantka z neznámých důvodů zcela 
opomíjí Nervala a nedostatečně je zpracován i V. Hugo. Pokud by práce měla sloužit jako odrazový 
můstek k dalšímu bádání, je tyto nedostatky třeba odstranit.  
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