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Bakalářská práce M. Králové si klade náročný cíl: porovnat Corneillovu 

tragédii Cinna, jedno z vrcholných děl francouzského klasicismu, se 

Senekovým hypotextem. Autorka zde chtěla zúročit svou studijní 

specializaci, francouzštinu a historii. 

V první verzi jsem byl nucen Martině Králové na prvním místě vytknout 

zastaralé prameny a nevhodné edice i fakt, že se dopouštěla 

nepřijatelných zjednodušení a zobecnění. Počáteční kapitoly stylizovala 

velmi nedbale a také logická propojenost dosti pokulhávala, mnohde 

chyběla zcela. Navíc se autorka neseznámila se základní odbornou 

literaturou k tématu, resp. vycházela ze studií, jež jsou překonané a 

k nimž se dnes odborná veřejnost staví po výtce kriticky. 

Mohu naštěstí konstatovat, že přepracovaná verze její bakalářské práce je 

však již přijatelná. Autorka ve velké míře odstranila nedostatky pramenící 

z toho, že původně práci průběžně nekonzultovala, resp. že odevzdání 

práce příliš uspíšila. Zaměřila se jak na nápravu jazykových, pravopisných 

a mluvnických prohřešků, tak na nedbalosti v terminologii a v typografii. 

Především se však seznámila s alespoň základními prameny z nedávné a 

současné doby a takto získané poznatky zapracovala do svých interpretací 

(4 kapitola práce), z nichž mnohé vzhledem k tehdejším mezerám v 

autorčině sekundární literatuře, a tedy znalostech vyznívaly v první verzi 

naivně a banálně. Do budoucna autorce doporučuji, aby tolik neprodlévala 

u kapitol obecných, a tedy zákonitě popisných a kompilačních. Bylo by 

lepší, aby nabytých poznatků využila soustředěněji v pasážích 

interpretačních. 4. kapitola BP svědčí o tom, že to dokáže. 

Bakalářská práce Martiny Králové nyní podle mého soudu dosáhla 

přijatelné úrovně, (byť by text měla ještě jednou v klidu a pozorně 

přehlédnout; překlepů a občasných, zejména morfosyntaktických chyb v 

ní zůstalo stále dost!), a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 



Námět k rozpravě u obhajoby: Typicky corneillovský afektem, jejž má 

tragédie u diváka vyvolat, je „admiration“. Jak byste toto slovo přeložila.  
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