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1.  Cíl práce   
     Cíl, který si studentka vytkla, byl dodržen. Jde o odbornou rešerši v oblasti bibliografie překladů 
francouzské literatury období romantismu do češtiny. Autorka zmapovala dostupné české překlady 
čtyř významných francouzských autorů existující ve fondech pražské Městské knihovny a vytvořila 
velmi podrobný seznam přeložených děl s uvedením jména překladatele, originálního názvu díla, 
vydavatelského domu a roku vydání, což si v mnoha případech vyžádalo podrobnější studium i 
mimo katalog knihovny. Omezení rešerše na Městskou knihovnu v Praze autorka přesvědčivě 
zdůvodnila. Už méně je zřejmé, proč svůj zorný úhel omezila právě jen na čtyři autory.    
  
2.  Zpracování obsahu 
Práce v úvodu pojednala o významu překladu v české literární tradici, je obohacena o medailonky 
čtyř překládaných francouzských básníků, na něž se práce soustředila, a zároveň přináší stručnou 
charakteristiku většiny  překladatelů. Za cenný považujeme podrobný a v podstatě přehledný soupis 
přeložených děl, který figuruje v příloze bakalářské práce. 
Byť se nejedná o původní práci, provedená rešerše je dobrým základem dalších možných studií.
         
 

3.  Formální a jazyková úroveň 
Práce má po stránce formální úpravy dobrou úroveň, je přehledná s požadovanými náležitostmi, 
včetně zpracování odborné literatury a poznámkového aparátu. Bohužel autorka se nevyhnula celé 
řadě překlepů, gramatických i stylistických chyb a občas pokulhává i výběr vhodného lexika. 
Ovšem je třeba vzít v úvahu, že je to první práce takového rozsahu psaná ve francouzštině a je 
patrná poctivá snaha autorky se s úskalími jazyka vyrovnat. 
       

5. Přínos práce 
Přínos práce lze spatřovat právě ve zmapování situace v oblasti českého překladu významných 
francouzských romantiků, i když není vyčerpávající, poskytuje zájemcům a vydavatelským domům 
základní orientaci v české překladové bibliografii francouzských autorů daného období.  
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