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Posudek vedoucí práce 
 

Cílem práce Bc. Milady Kadlecové (v rozsahu 150 stran včetně Abstraktu, Závěru a Bibliografie; 

přiložené CD obsahuje Přílohy zastoupené 33 texty) je translatologická analýza drobných próz 

Histoires naturelles francouzského spisovatele Julesa Renarda a jejich českého překladu s důrazem na 

jeho vliv na českou literární scénu. 

 

Popis předložené práce  

Teoretická část práce (s. 10–74) představuje Julesa Renarda – uvádí biografické údaje vztahující se 

k jeho dětství, dospívání, literárním začátkům, nejplodnějšímu tvůrčímu období a závěru života, a 

podrobně seznamuje s jeho autorskou tvorbou. Čerpá z bohaté zásoby zdrojů jak autobiografických 

(Renardova Deníku, jeho korespondence), biografických (M. Toesca, L. Guichard, H. Bachelin, M. 

Mignon), odborných prací vzniklých u nás (rigorózní, diplomové práce), tak z řady dalších dokumentů, 

včetně těch málo známých.  

2. kapitola Vznik, ohlas a recepce Histoires naturelles ve Francii (s. 24–29) je přehledně zpracovaný 

úplný chronologický soupis děl J. Renarda s rokem prvního vydání a stručným komentářem ke 

každému z nich; za něj je zařazen soupis všech knižních vydání Histoires naturelles (včetně informace 

týkající se jejich vzhledu, pokud byl něčím výjimečný, např. ilustrace Toulouse-Lautreca). Diplomantka 

detailně zmapovala cestu knihy od prvotního nápadu a inspirace až po její ohlas ve Francii (využívání 

textů Histoires n. ve školách, při veřejných recitacích, jejich zhudebňování předními skladateli). 

Poukazuje na skutečnost, že Renardova kniha byla na konci 19. století přímo v centru kulturního dění; 

komplexnost informace doplňuje pohled na kritiky a dobové názory na toto dílo. Třetí kapitola Vznik, 

ohlas a recepce Histoires naturelles v Čechách podává přehled o všech do češtiny přeložených 

Renardových dílech (s. 37– 55) a zabývá se autorstvím překladů podepsaných jménem Klementa 

Laubová. Pátrání v archivech, jež diplomantka podstoupila, přineslo zajímavé až překvapivé poznatky 

o autorství překladu (významnou měrou se na něm totiž podílel Jarmil Krecar), umožnilo nahlédnout 

do překladatelčiny „kuchyně“ (včetně detailů týkajících se např. slovníků, jazykových znalostí) a 

udělat si obrázek o tom, jakým způsobem se na začátku 20. století uváděla na trh díla francouzských 

autorů (zmíněna je i např. otázka honorářů, ceny překladů). Podkapitola Recepce Histoires naturelles 

a Julesa Renarda se zabývá ohlasem, který měla tato kniha u nás (nekrolog od V. Dyka), reakcemi 

české kritiky (zejm. A. Novák, F. X. Šalda); jako možná souvislost s tímto překladem se jeví rozhodnutí 

Hanuše Jelínka přistoupit k překladu Renardova Zrzka. Díky trpělivé práci s dobovými literárními 

periodiky tak diplomantka rozšiřuje předmět zkoumání na široký záběr do kontextu přijímající 

kultury, citlivě reagující na impulzy a inspirace přicházející z Francie. K nim patřila i dobová módní 

vlna využívající alegorií inspirovaných zvířaty, která se odrazila zejména v Čapkově próze Ze života 

hmyzu nebo Těsnohlídkově Lišce Bystroušce. Původní domněnku, zda v této věci existuje přímá 

souvislost s překladem Histoires naturelles, studium dobových recenzí a jiných zdrojů prokázat 

neumožnilo, nicméně ukázalo poměrně těsnou provázanost tehdejší české literární scény s tou 

francouzskou (prostřednictvím překladů) a širší využití těchto vlivů v českých uměleckých kruzích (s. 

50–54).  



Přechod mezi teoretickou a empirickou částí diplomové práce po předchozí široce pojaté barvité 

mozaice nabízí 4. kapitola Histoires naturelles: rozdělení, žánr, témata a styl. Ta je věnována 

charakteristice specifické poetiky Renardových metaforických próz a připravuje půdu pro analýzu 

vybraných povídek a jejich kritické porovnání s českými překlady z r. 1912. Diplomantka pracuje 

s dělením próz Histoires naturelles podle ruského lingvisty Dolinina, nepřejímá je mechanicky, ale 

v zájmu přesnosti charakteristiky Renardových „povídek“ si je dále upravuje (viz tabulky, s. 56–60). 

Kladně hodnotím, že nic neponechává náhodě (ani přesnost určení žánru jednotlivých textů H. n., 

např. žánr „malé básně v próze“, podloženého odbornou literaturou i prohlášením samotného 

autora). Náležitá pozornost je věnována jak kompozici, tak tématům způsobem, z něhož si lze udělat 

jasnou představu o textech zařazených do H. n. (s. 63–68). Kapitolu uzavírá popis osobitého stylu 

těchto krátkých povídek a jejich odlišností od děl autorových současníků. Využívání citací názorů 

autora je i pojistkou pro pozdější významovou interpretaci v rámci analýz v empirické části práce. 

Teoretickou oporu zde diplomantka čerpá v pracích autorů jako Toesca, Guichard, Bachelin, jež zde 

vedle autorova Deníku hojně cituje.          

Empirická část: 5. Kapitola Analýza originálu a překladu Histoires naturelles (s. 75–135) přináší 

detailně zpracované translatologické rozbory originálu a překladu vybraných drobných próz ze 

zkoumaného Renardova díla.  Zde je nutno zdůraznit (přičemž oporu pro následující tvrzení podává 

většina toho, co bylo na adresu Histoires naturelles v této studii uvedeno před vlastními analýzami), 

že sémantika jednotlivých čísel sbírky není ani zdaleka jednoduše čitelná. Vzhledem k tomu, že – 

některá více, jiná méně – reagují na svou dobu a tehdejší společnost, je třeba při jejich „čtení“ 

postupovat velmi obezřetně. Jejich humorná, často ironická stránka navíc porozumění originálu 

nezjednodušuje. S ohledem na tuto skutečnost byla pro jednotlivé analýzy zvolena jednotná 

struktura. Rovněž je důležité zdůraznit, že jednotlivé analýzy nevisí ve vzduchu, nýbrž jsou zkoumány 

se zřetelem k překladatelské normě, jak se jeví ve světle prostudovaných dobových dokumentů (s. 

75–87). Analýza originálu je vedena standardním způsobem na více rovinách, aby postihla komplex 

možných významů vyplývajících z žánru povídek (např. anekdota, malá báseň v próze). Proto bylo 

třeba dohlédnout i na to, aby pozornosti neunikly např. i prvky, které se podílejí na celkové 

poetičnosti textů (rytmus, shody na konci sémanticko-intonačních jednotek, zvukomalba apod.) U 

překladů jsou navíc pro porovnání uváděny i varianty, které překladatelé (Laubová, Krecar) řešili – 

formou soukromé korespondence – v samotném průběhu procesu překladu (V zahradě). Ve snaze o 

objektivnost vlastních soudů nabízí diplomantka svá vlastní překladatelská řešení. Kladně hodnotím 

snahu autorky této práce o maximální podrobnost analýz, která je podle mého názoru v případě 

Histoires naturelles naprosto nezbytná. Se závěry analýz uvedených na stranách 132–135 souhlasím. 

Závěrečnou kapitolu Kulturní okolnosti vzniku překladu Histoires naturelles se zaměřením na knižní 

trh v Čechách považuji pro její věcný a přitom zobecňující charakter za vhodnou tečku na závěr.  

      

Hodnocení 

Oceňuji způsob, jakým jsou všechna shromážděná fakta vztahující se k životu a dílu J. Renarda 

přehledně zakomponována do čtivého medailonu, překračujícího rámec suchého odborného sdělení. 

Také podkapitola věnovaná autorství překladu, čerpající z osobní korespondence Laubové a Krecara, 

ukazuje na badatelské zaujetí M. Kadlecové sledovaným tématem. Chválím péči o přihlížení k dobové 

normě, která zde není vnímána jako cosi vágního, ale v mezích daných možností konkrétně. 

Pozornosti je hodna i skutečnost, že diplomantka se rozhodla (možná z důvodu pokory) nabízet 

v rámci hodnocení překladu „druhých“ i svá vlastní řešení, což, jak všichni víme, není bez rizika...  



Konstatuji, že při zpracovávání předložené studie byla odvedena úctyhodná práce, což se mj. 

projevilo i na vyváženosti její teoretické a empirické části. Struktura je pojata funkčně, důsledně 

směřuje od obecného ke konkrétnímu. Jednotlivé kapitoly diplomové práce jsou nastylizovány 

pečlivě a odborný obsah podávají formou, která může zaujmout širší okruh případných zájemců o 

dané téma. To dokazuje, že samotnou autorku práce na DP těšila a že na ní nešetřila časem. Žádné 

místo v ní není poznamenané spěchem ve smyslu formulační nepřesnosti, nesetkáme se v ní se 

známkami povrchního přístupu. 

Pokud jde o formální připomínky, na několika místech jsem zaznamenala chybějící interpunkční 

znaménko či čárku v souvětí (s. 10,21, 40, 41), velké „C“ ve slově „církev“, číslo 12 poznámky (s. 16) je 

chybně přiřazeno k předchozí větě, „překlep“ na s. 33, opakování slova (tamtéž), spojovník místo 

pomlčky (s. 35).   

 

Přínos 

Domnívám se, že předložená diplomová práce Bc. Milady Kadlecové je přínosná na více rovinách – 

kromě poctivé práce na vlastním zadání přinesla mnoho zajímavého, jak pokud jde o u nás doposud 

nepublikované příspěvky k životu a dílu J. Renarda, popis situace dobového literárního a celkově 

kulturního kontextu z pohledu uvádění francouzských děl do českého prostředí, tak i způsob analýzy 

originálu a překladu zvolených textů, a konečně i o péči, pokud jde o zasazování vlastních tvrzení vždy 

do širšího kontextu.       

 

Diplomovou práci Bc. Milady Kadlecové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze 25. 1. 2018                                                                                                          PhDr. Šárka Belisová    


