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OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI BC. SÁRY TÖRÖKOVÉ 
“FRANCOUZSKÁ BULVÁRNÍ KOMEDIE NA ČESKÝCH DIVADLECH A 
HLEDÁNÍ PŘEKLADATELSKÝCH STRATEGIÍ”  

Diplomová práce Bc. Sáry Törökové zpracovává téma, které autorku 
evidentně zaujalo a ponořila se do něj s velkým zaujetím. A dlužno hned v úvodu 
podotknout, že její práce je záslužná hned z několika důvodů: nejen že se věnuje 
tématu překládání textů pro divadlo (jejichž odborná reflexe stále není v 
tuzemském prostředí v centru pozornosti), ale navíc si z této oblasti vybírá pro 
svou analýzu text, jejž lze charakterizovat jako “bulvární komedii”, tedy hru 
zábavného charakteru (což je segment, který bývá mnohdy odbornou reflexí 
opomíjen skoro programově); navíc se pokouší skrze konkrétní dílo nahlédnout do 
praxe překladatelů, kteří se soustavněji věnují překládání textů pro divadlo, a 
postihnout její specifika, praktické problémy či rizika (pro čtenáře, divadelníky, 
interprety apod.). A dovolíme si již na tomto místě poznamenat, že se jedná o 
(diplomovou) práci a snahu zdařilou. 

Autorka si jako úběžník své práce bere jednu z komedií současného, 
celosvětově úspěšného francouzského autora Laurenta Baffieho (Toc Toc) a její 
existující český překlad (jednoho z nejplodnějších, leč také nejproblematičtějších 
překladatelů francouzských komediálně laděných textů pro divadlo Jaromíra 
Janečka). Autorka se ve stěžejních kapitolách (tj. kap. 4. a 5.) své práce podrobně 
zabývá vlastní kritickou analýzou zmíněného překladu, k čemuž si vypomáhá jak 
obecnými úvodními kapitolami, v nichž se pokouší obecně pojmenovat žánr 
“bulvární komedie” (kap. 2.) či lehce načrtnout a teoreticky nastínit specifika 
překladu textů pro divadlo (kap. 3), tak vlastním sběrem materiálu v podobě 
rozhovorů s překladateli (případně teatrology). 

Přepisy svých rozhovorů také poctivě a pečlivě připojuje k práci jako 
přílohy: osobně pak rozhovory s překladateli (zejména s J. Janečkem) považuji za 
nesmírně cenné prameny k poznání současného stavu smýšlení některých 
překladatelů o své práci a o roli překladatele textů pro divadlo obecně (přesto 
může být otázkou, zda rozhovor s J. Gloriaux-Pelechovou je pro práci přínosný). 
Zmíněný rozhovor s Jaromírem Janečkem (ale i jím vyplněný překladatelský 
dotazník) je však fascinujícím dokladem a neobyčejným svědectvím o zkoumaném 
tématu a také potvrzením mnoha zjištění, k nimž autorka ve své práci dochází a s 
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nimiž jsem ostatně ve své překladatelské i teatrologické praxi již byl opakovaně 
konfrontován sám. 

Přes jisté dílčí výhrady k těmto dvěma úvodním kapitolám (např. kap. 3. je 
snad až zbytečně příliš stručná a jen letmo načrtnutá a v rámci celku působí 
trochu strojeně a formálně) lze i v nich jasně sledovat autorčinu poctivou snahu 
vymezit si pole, na němž se bude dále pohybovat, pracovat s pertinentní 
literaturou (včetně té, která téma sleduje z pohledu studia divadla - viz např. 
studii Z. Hořínka aj.) a nabídnout čtenáři klíče ke čtení stěžejní části práce (tj. 
zejm. kap. 5.). 

Pátá kapitola “Kritika překladu” navíc tvoří zhruba polovinu celého textu, 
což je třeba vnímat jako velké pozitivum celku - kdy se autorka neskrývá za žádné 
obecné teze (či kompilát), ale přináší neobyčejně přesnou a hlubokou analýzu 
překladu. Autorčiny kritické komentáře k němu jsou zpravidla velmi věcné, 
přesné, navrhovaná řešení sporných (resp. zpravidla zjevně chybných a 
zavádějících) pasáží jsou většinou velmi příhodná a prokazují nejen autorčinu 
schopnost porozumět významům a kontextům, ale také samotnému fungování 
zkoumaného textu pro divadlo, a naznačují, že by byla (snad) schopna kvalitně 
předložit celou hru. 

V tomto ohledu se zdá pak už být zcela zbytečné konstatovat, že právě celá 
kapitola 5.3 přináší obrovské množství cenných postřehů a je nejpovedenější částí 
celé práce. 

Při čtení textu se čtenáři ovšem průběžně nabízejí různé otázky, které stojí 
za položit i v tomto posudku: 

• osobně považuji členění kap. 4. za poněkud nešťastné (vnětextové 
faktory, vysílatel, příjemce etc.): nepochybně by autorce i práci prospělo, kdyby 
se zbavila formalistního rámce a (uvolněně, leč soustředěně) napsala 
biografickou kapitolu o Laurentu Baffiem (s tím, že např. soupisy jeho děl by 
bylo možno bez problémů vložit do příloh na konec práce, kde by mohly doplnit 
jeho zkrácený medailon); 

• podobně by bylo vhodnější soupisy uvedených inscenací a překladů hry 
“Toc toc” uvést rovněž v přílohách a v hlavním textu tyto informace využít k 
obecnějším, syntetickým formulacím; 

• pokud se v téže kapitole (4.1.2) hovoří o příjemci, pak se nabízí otázka, 
zda některé formulace nejsou přecejen příliš zkratkovité a zavádějící: viz např. 
“Je určen nejprve hercům, kteří následně hru zprostředkovávají druhému 
příjemci, jemuž je text určen především, a to divákům, kteří se na inscenaci 
přijdou podívat.” (str. 26) - opravdu je divák skutečným (a hlavním) příjemcem 
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textu? není divák spíše př í jemcem isncenace (zůstaneme-l i u té to 
strukturalistické terminologie), v níž se text objevuje jako jedna z jejích složek? 

• jak mám rozumět tomu, když autorka hovoří (str. 28) o existenci vícera 
překladů v některých jazycích, nicméně v závorce u výčtu uvádí vždy pouze 
jedno jméno - viz “dva do italštiny (Gulia Serafini,), dva do španělštiny (Julián 
Quintanilla)”? 

• někdy se autorka nechává svést půvabnými publicistickými formulacemi, 
které  sice  přinášejí  inspirativní  informace,  bylo  by  však  vhodné  je  dále 
(pr)ověřit - autorce je nicméně třeba přičíst k dobru, že své citace poctivě uvádí 
a  bezchybně  odkazuje  na  své  zdroje:  viz  např.  citaci  z  anonymního  článku  z 
webové verze deníku Le Parisien (s. 29);

• osobně  bych  -  jako  čtenář  -  v  příloze  uvítal  rovněž  kompletní  znění 
analyzovaného Janečkova překladu;

• na  několika  místech  se  v  autorčině  textu  objeví  jisté  formulační 
nepřesnosti  (snad  někdy  i  ovlivněných  kontaminací  francouzských  a  českých 
výrazů) - viz “Ve hře Toc toc vystupuje šest významných charakterů,” ačkoli by 
měla být nejspíše řeč o postavách (odůvodnění pro substantivum “charakter” 
totiž jako čtenář nenacházím); 

• asi nejvýrazněji pak ovšem v textu postrádám autorčiny prohloubenější 
pokusy o odvážnější syntézu či obecnější vývody na základě jí učiněných (a to v 
naprosté většině zcela pertinentních a věcných) závěrů a postřehů: jako by se 
autorka neodvážila zhodnotit své objevy; jako by se zalekla možnosti kritického 
hodnocení, které je v daném případě na místě > podotýkám, že tyto moje 
poznámky se týkají zejména potenciálních (a v textu scházejících) zobecnění, 
která by chrakterizovala to, co se s překladem (textu pro divadlo) děje v případě, 
že je jeho kvalita tak pochybná, jako je tomu ve zkoumaném případě (jsem si 
ovšem vědom, že takovýto úkol ve své podstatě výrazně přesahuje hranice 
nároků kladených na diplomovou práci, vyžaduje ještě prohloubenější 
interdisciplinární uvažování a hlubší povědomí o divadelní praxi a divadelních 
kontextech!) 

Závěrem si proto dovolím obecnější poznámku, k níž mě autorčina přínosná 
práce přivedla. Jak již bylo naznačeno, považuji za  diskutabilní  některé  její 
vývody  a  (závěrečná)  hodnocení,  v  nichž  např.  vztahuje  častější  hranost  a 
uváděnost  překladů  (mj.)  k  tomu,  že je  překladatel  (v  tomto případě  J.  Janeček) 
zkušený divadelník a jeho “repliky působí, až na výjimky mluvně a herci by měly 
'jít dobře do pusy’” (s. 74). Ano, o zkušenosti a svého druhu i řemeslné 
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dovednosti netřeba vést spor.  Při  pečlivějším  nahlédnutí  do  tuzemské  divadelní 
praxe a provozu ale bude brzy zjevné, že korelace mezi kvalitou překladů a jejich 
isncenováním  mnohdy  (právě  v  případě  komedií)  nejsou  zcela  vysledovatelné. 
Aspekty, jež  vedou inscenátory k uvádění divadelních komedií bulvárního střihu, 
jsou totiž  zpravidla velmi vzdálené povaze a kvalitě  překladu.  Domnívám se,  že 
autorka v těchto pasáží poněkud podceňuje míru dopadu špatného překladu (byť i 
s  dobře  rytmicky  zvládnutými  dialogy)  na  výslednou  inscenaci  a  na  uvažování 
potenciálních inscenátorů, podobně jako částečně podléhá Janečkově (jím samým 
formulované)  tezi,  že  k  textu  přistupuje  “po celou dobu (od výběru, po 
nastudování, přes překlad) přistupuje jako režisér”. A byť si autorka uvědomuje, 
že se "nabízí otázka, zda jde v tomto případě stále o překlad,” (str. 75) tak tuto - 
pro danou problematiku ovšem zcela klíčovou - otázku nechává snad jen až příliš 
lehce načrtnutou. Čtenářům jsou totiž tyto překladové verze předkládány 
bezvýhradně jako překlady, nikoli jako autorské/inscenační verze, čímž dochází v 
cílové kultuře k mnoha diskrepancím a působí na ni velmi negativně. 

Všechny tyto  komentáře  však  -  jak  bylo  výše  naznačeno  -  nechť  jsou 
vnímány a  čteny jako podněty  k  diskuzi  nad rámec vytyčený  žánrem diplomové 
práce.  Budiž tedy závěrem konstatováno, že diplomová práce splňuje požadavky 
kladené na závěrečnou práci, doporučuji ji proto s potěšením k obhajobě a 
hodnotím ji jako výbornou. 

V Praze, dne 21. ledna 2019 

        doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
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