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Diplomová práce K. Popsujevičové se zabývá důležitou, a přesto velmi málo prozkoumanou 
oblastí translatologie, kterou představuje překladová kritika. Diplomantka se přitom rozhodla 
zmapovat ohlasy překladové tvorby předního překladatele ruské literatury u nás, který – 
zejména v posledních dvou desetiletích – vyprodukoval takové množství překladů významných 
děl, že si o kritické reakce sám říká. Již v přípravné fázi této diplomové práce bylo proto 
zřejmé, že její autorka se rozhodně nebude potýkat s nedostatkem badatelského materiálu. 
 
Předně bych rád ocenil diplomantčinu práci s materiálem samotným. K. Popsujevičová 
řešeršně zpracovala celou řadu tištěných i internetových zdrojů, jakož i množství kvalifikačních 
prací bývalých studentů VŠ věnovaných komparativní analýze literárních děl, která L. Dvořák 
přeložil. S tímto úkolem se dle mého soudu vypořádala se ctí. Její rekapitulace různých typů 
ohlasů Dvořákových překladů působí neuspěchaně, důkladně a namnoze přesvědčivě. 
Z množsví zpracovávaného materiálu diplomantka vybrala, nakolik mohu soudit z vlastní 
znalosti věci, zpravidla to podstatné, k čemu autoři daných kritických ohlasů dospěli. Tato 
schopnost oddělit „zrno od plev“ přitom rozhodně nepatří k běžné výbavě studentských (a 
často ani profesionálních) badatelů.  
 
Další nespornou předností této diplomové práce je její utříděnost a přehlednost. K tomu si 
diplomantka vytvořila kvalitní předpolí v podobě hloubkové bilance teoretických přístupů ke 
kritice překladu jako takové. Ve výčtu teoretiků, kteří se dané problematice věnovali, 
nepostrádám žádný opravdu důležitý hlas. Tradiční teoretické názory na věc (Ilek, Hrala 
Popovič) jsou navíc doplněny o zajímavé postřehy překladatelů samotných (Emmerová, 
Škvorecký). Práce obsahuje také rozhovor s L. Dvořákem, který tvoří vhodný pandán ke 
kritickým ohlasům kvantitativně nadprůměrné tvorby tohoto překladatele.   
 
K práci mám pouze tyto výhrady, jež by měly být předmětem diskuze při její obhajobě: 
 
1. Diplomantka v práci několikrát odkazuje k „teoretickým požadavkům“ kladeným na 
profesionální kritiku překladu (s. 32), avšak v teoretické části práce postrádám jasný výčet 
toho, co mezi tyto požadavky vlastně patří. 
 
2. Hodnocení kvalifikačních prací věnovaných Dvořákovu překladu Mistra a Markétky se ve 
svých závěrech zjevně rozcházejí: zatímco Kargalceva (v diplomantčině parafrázi) konstatuje, 
že „Dvořákův překlad je doslovnější“ (s. 34), Borkoun shrnuje, že „Dvořák pouze málokdy volí 
cestu doslovného překladu“ (s. 36). Na tento rozpor diplomantka nijak neupozorňuje a nic 



z něj nevyvozuje, třebaže svědčí o jisté relativnosti různých kritických soudů, jež je podmíněna 
především různými východisky autorů těchto soudů.  
 
3. Bakalářská práce J. Ripplové je v rozporu s diplomantčinými teoretickými závěry řazena „do 
kategorie profesionálních kritických ohlasů“ (s. 38). Chybné zařazení se týká také knižní 
recenze Alexeje Sevruka (s. 42).  
 
4. V závěru celé práce postrádám shrnutí opakujících se kritických postřehů, z nichž před námi 
vyvstává určitý obraz Dvořákovy překladatelské osobnosti. Mám na mysli postřehy typu 
„postupoval spíše intuitivně“ (s. 39), „autor hodnotí Dvořáka jakožto intuitivního překladatele“ 
(s. 43), „výrazná volnost v překladu“ (s. 43), „ve Dvořákově překladu [je] poměrně mnoho 
překlepů“ (s. 48), „i přes nalezené nedostatky v překladu Dvořáka je jeho překlad čtivý“ (s. 49), 
„překladatelova kreativita vede místy k přesycení kreativními řešeními“ (s. 52), „dojem 
uspěchanosti“ (s. 53) a tak dále. 
 
5. Místy se v práci vyskytují drobné jazykové neobratnosti či nepřesnosti: „výchozí text 
originálu“ (s. 19), „redigoval překlady své doby významných překladatelů“ (s. 25), „vyznačuje 
ho větší mluvnost“ (s. 31), „v témže roce vyšla na Ústavu bohemistický studií diplomová 
práce“ (s. 34) atp. 
 
Nehledě na uvedené výhrady ovšem tuto diplomovou práci jednoznačně považuji za 
nadprůměrnou ve způsobu zpracování, v přehlednosti i v jejích postřezích a závěrech. Práce je 
navíc (až na drobné výjimky) psána dobrou češtinou a splňuje všechny základní požadavky 
kladené na tento typ kvalifikačních prací. Celkově ji proto navrhuji hodnotit známkou 
„výborně“.      
 
V Praze dne 18. května 2018 
 
         Stanislav Rubáš             


