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Autorka diplomové práce Bc. Kateřina Popsujevičová si vzala za cíl zhodnotit stav současné 

kritiky překladu na základě ohlasů široké překladové tvorby Libora Dvořáka, a to jak ze 

strany odborné, tak i laické veřejnosti. Celý koncept práce vychází z předpokladu, že Dvořák 

jakožto vysoce produktivní překladatel, který do českého prostředí uvedl mnoho současných 

ruských autorů různých žánrů a nyní publikuje i překlady klasiků jako Tolstoj, Dostojevskij či 

Bulgakov, nutně ovlivňuje domácí literární prostředí, a jeho činnost tedy logicky musí 

vyvolávat minimálně v rámci odborné literární obce četné kritické (ať už pozitivní, či 

negativní) ohlasy. 

Diplomová práce čítá 79 stran včetně 3 příloh a bibliografie a je dělena do 4 kapitol (bohužel, 

v obsahu dochází k chybnému číslování) – úvod, teoretická východiska kritiky překladu, 

empirická část a závěr. V úvodu je čtenář ve zkratce seznámen s východisky práce, 

hypotézou, postupem výzkumu i se shrnutím dosavadního stavu zkoumané problematiky. 

V rámci teoretického bloku autorka čtenáři nastiňuje, jak je pojem „kritika překladu“ chápán 

předními translatology, zmiňuje společenskou i účelovou funkci kritiky překladu, pro její 

vznik ukládá nutnou komparaci s originálem i objektivní přístup k analýze. V pozadí 

nezůstává ani postava samotného kritika – jaké jsou předpoklady k takovéto činnosti a jakou 

roli hraje subjektivní názor autora translatologické recenze (popř. zda je běžnou praxí 

interakce kritika překladu a překladatele). Závěr teoretické sekce tvoří jen velmi kusý popis 

hodnocení kvality překladu, dle mého názoru poněkud odbytý zjednodušeným dělením podle 

autora a zmínkou o Anticeně Skřipec. Přitom právě hodnocení kvality překladu je podstatou 

celé práce a zasloužilo by si jistě větší prostor (minimálně nejen kdo hodnotí, ale především 

jak hodnotit překlad).  



V empirické části práce autorka čtenáři nejprve představí Libora Dvořáka a jeho činnost a 

následně v periodickém rozdělení (po dekádách, s výjimkou poslední) uvádí a komentuje 

ohlasy na jeho překlady. Velmi oceňuji důslednou rešeršní činnost, která autorku jistě stála 

mnoho času. Jsou zde zastoupeny jak rozsáhlé kritické reflexe překladů, jež vznikly na 

akademické půdě jakožto bakalářské či diplomové práce, odborné kritiky překladů 

publikované v literárních časopisech, tak i ohlasy v podobě kratičkých zmínek o kvalitě 

překladu v rámci časopiseckých knižních recenzí. Reflexe Popsujevičová dělí na 

profesionální, poloprofesionální a laické, nicméně posledně jmenovaným se nevěnuje v rámci 

práce samotné, je jim vyčleněna příloha č. 2. Domnívám se, že důvodem k upozadění 

laických recenzí (mezi nimi je uvedena např. i reakce Viktora Janiše, který však nereaguje 

tolik na překlad samotný, jako na recenzentku) byl poněkud chybný předpoklad, že ohlasů 

bude jednoduše mnohem více a bude možné z nich cosi vyvodit. Bohužel, jak píše sama 

autorka DP a zaznívá to i v závěrečném rozhovoru s Liborem Dvořákem, vlivem 

podfinancování (ale i jisté „nevděčnosti“ úlohy kritika na malém českém literárním prostoru) 

současná kritika překladu v podstatě upadá a v dnešní době, kdy je možné snadno 

elektronicky oslovit samotného překladatele, je i zájem čtenářů o hodnocení úrovně překladu 

v podstatě minimální. 

Diplomová práce je po všech stránkách na vysoké úrovni, s minimem gramatických chyb a 

nepřesností. Větší pozornost autorka mohla věnovat jak teoretické stránce hodnocení 

překladu, tak (v empirické části) sjednocení názvu Dvořákova překladu románu F. M. 

Dostojevského, který v jeho podání zní Bratři Karamazovovi. Také dělení reflexí 

Dvořákových překladů na profesionální a poloprofesionální není zcela jednotné, považuje-li 

Sevrukovu recenzi z dob jeho studií za profesionální reflexi, zatímco diplomové práce za 

poloprofesionální. Jedná se však v podstatě o marginálie, které nemají na závěry práce žádný 

vliv. Velmi kladně hodnotím jak rešeršní činnost autorky, jejíž výsledek tvoří empirickou část 

práce, tak přílohy v podobě uceleného přehledu Dvořákovy překladové tvorby a především 

rozhovoru s populárním překladatelem. Celkově diplomová práce Bc. Kateřiny Popsujevičové 

odpovídá požadavkům kladeným na magisterské diplomové práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou „velmi dobře“ až „výborně“. O výsledné známce 

rozhodne průběh obhajoby. 

 

V Praze dne 13. 5. 2018     Mgr. Anna Rosová 


