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Diplomová práce Sáry Törökové v teoretické části charakterizuje bulvární komedii jako žánr, 
popisuje její odlišné vnímání ve francouzském a českém prostředí. Empirická část práce je 
věnována translatologické analýze českého překladu hry Toc toc (Laurent Baffie), který pořídil 
Jaromír Janeček. Nejčastější problémy či sporná místa překladatelovy metody jsou kategorizovány 
a pojednány souhrnně, doloženy příklady a návrhy jiných řešení. V přílohách jsou zařazeny 
polostrukturované rozhovory v plném znění.  
 
Struktura práce 

V úvodu práce jsou představeny výchozí teze a hypotézy: bulvární komedie patří v českém 
prostředí k nejčastěji uváděnému segmentu (nejen současné) francouzské dramatické tvorby. Zdá 
se však, že přístup k překladu zdaleka není jednotný: jakkoli je u překládání vždy nutné volit, zda 
se přiklánět více k důrazu na prvky zdrojového textu a kultury, nebo se podvolit zvyklostem a 
kontextu přijímajícího prostředí, u divadelních textů je druhá varianta jednoznačně 
upřednostňována. V případě bulvární komedie to, zejména u některých překladatelů, vede až 
k přepisování, adaptaci dílčích replik, didaskalií a potažmo celého textu dle vlastních představ. O 
rozsahu a dopadech těchto postupů byly publikovány časopisecké články (v práci je zmiňována 
kritika P. Christova, 2014). Sára Töröková se v DP pokusila tuto problematiku zevrubně popsat na 
příkladu jednoho překladu vybrané divadelní hry. 

Předložená práce v teoretické části přibližuje problematiku definice útvaru „bulvární 
komedie“ jako žánru, připomíná jeho hlavní charakteristiky, v části 2.5 předkládá třídění na 
komedii charakterů, konverzační, situační a intrikovou. Shrnuje problematiku rozdílné recepce ve 
Francii a v ČR, přičemž se stručně zmiňuje také o pozici žánru v Německu, v Británii a v USA. 

Třetí oddíl otvírá translatologickou analýzu: v kapitole 3 jsou nejprve shrnuty poznatky o 
teoretických přístupech, z nichž bude analýza vycházet (Levý, Mukařovský, Lefever). Následuje 
samotná translatogická analýza (kapitola 4 a 5), ta se inspiruje modelem Ch. Nordové a je zaměřena 
především na popsání a zhodnocení Janečkovy překladatelské metody.  

Práce se opírá o odbornou literaturu především z oborů teatrologie (Pavis, Ubersfeld, 
Pavlovský, Hořínek, Vožďová ad.) a translatologie. V otázce popisu současného stavu české recepce 
francouzské dramatické tvorby a podobně při pokusu o definici současné – jistěže proměnlivé – 
překladové normy diplomantka své zdroje informací rozšiřuje o názory odborníků z praxe 
(překladatel a dramaturg Zahálka; režisér a překladatel Janeček; teoretička Jitka Goriaux-
Pelechová), s nimiž průběžně vedla několik polostrukturovaných rozhovorů. Diplomantka se dále 
neváhala s prosbou o detailní informace obrátit na divadelní a literární agenturu Dilia a francouzské 
profesní sdružení SACD.  

Práce je zakončena Závěrem (kapitola 6) shrnujícím hlavní poznatky.  
 
Připomínky k obsahu práce  

Při zhodnocení oddílu 2 Bulvární komedie se opřu o názor oponenta, teatrologa Christova. 
Přínosné jsou oddíly práce 2.3 Vnímání bulvární komedie, kde diplomantka částečně čerpá z názorů 
svých respondentů, upozorňuje i na neshody v hodnocení toho, co je obsahem „bulváru“. Kapitola 
bohužel není rozšířena o excerpci alespoň vybraných ohlasů různých inscenací z médií, což by 
náhled na tuto problematiku rozšířilo. 

Kapitola 3 velmi stručně shrnuje poznatky teoretiků Levého, Lefevera a Mukařovského. 
V další kapitole však trochu překvapivě následuje translatologická analýza vystavěná podle modelu 
Ch. Nordové (v předchozím oddíle představen nebyl). Diplomantka nicméně výběr právě tohoto 
modelu vysvětluje: „Tento postup volíme proto, že považujeme za důležité přesně charakterizovat 
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případná kulturní a jiná specifika zkoumané divadelní hry, upřesnit jejich zařazení v kontextu 
francouzské dramatické [sic – divadelní?] scény a v neposlední řadě si ujasnit její hlavní stylové a 
jazykové rysy.“ Problém nastává především v aplikaci zvoleného modelu, jež vyznívá trochu 
naprázdno: zatímco originál je popsán pomocí kategorií pode Nordové (vnětextové, vnitrotextové 
faktory), překlad již z totoho pohledu posouzen není.  

Portrét L. Baffieho je pojat velice podrobně, rozvedení námětů divadelních her pomáhá 
lépe zasadit analyzovanou hru do kontextu Baffieho dramatické tvorby. Velmi podrobně jsou 
zpracovány informace ohledně různých realizací zvolené hry (s. 27 a 28 – soupis různých 
francouzských i zahraničních inscenací dostupných na internetu), svědčící o značné popularitě 
zvolené hry, uvedeny jsou také pořízené překladové verze (s. 28). Zajímavá je poznámka 
srovnávající pařížskou inscenaci (2018) s nahrávkou na YouTube (z představení uvedeného v r. 
2006) – s. 26.  

Stejně podrobně je představeno téma a obsah analyzované hry. Závěr oddílu 4.2.1 (s. 30 a 
31) ale nepatří k popisu zrojového textu, tato pasáž – uvažující o úskalích překladu – měla najít své 
místo v oddíle 4.3 Poznámky k překladatelské strategii. Oddíly 4.2.2 a 4.2.3 analyzovaný zdrojový 
text přehledně a výstižně popisují z hlediska funčních, stylových, jazykových i pragmatických 
prostředků, krátký oddíl 4.2.4 nadepsaný Morfo-syntaktická rovina se nezabývá jednotlivostmi, jak 
by se dalo čekat, ale nabízí spíše shrnutí daných jevů v popisu rozlišení stylových charakteristik 
postav. Oddíl 4.3 Poznámky k překladatelské strategii se zaměřuje na nutnost volby určitého 
přístupu k převodu reálií (jde zejména o otázku možné lokalizace hry jejím přesunutím z Paříže do 
Prahy) – tedy legitimní problém volby strategie překladu, a dále na překlad ustálených spojení. 
Dobrý úmysl vysvětlit detailně specifické problémy daného překladu se zde trochu rozplývá v příliš 
mnohomluvném rozvádění banalit (diplomantka jako by zapomněla, že se obrací k odbornému 
publiku s určitým povědomím o dané problematice).  

Následuje kapitola 5 Kritika překladu. Ta je uvedena portrétem J. Janečka, doplněným o 
jeho vlastní názory na bulvární komedii – na její roli na českém a francouzském divadle –, a také 
jeho výkladem o přístupu k překládání. Analýza překladu bohužel není uvedena popisem toho, jak 
text působí jako celek, popřípadě jak je vnímán českými diváky (to se dozvíme v závěrečném 
stručném shrnutí v kapitole 6.4), ale rovnou nabízí soupis problémových míst: v kapitole 5.3 
Překladatelské problémy a posuny diplomantka uvádí všechna složitější či sporná řešení, která 
v textu překladu identifikovala, a kategorizuje je do 8 skupin, představujících poměrně různorodé 
jevy (aktuální členění větné, ekvivalenty, opakující se „hlášky“, reálie, registr postav, scénické 
poznámky, slovní hříčky, formální stránka a interpunkce). Postup výběru citovaných příkladů není 
popsán, ale pravděpodobně jde o výpisky pořízené pečlivým čtením překladu a jeho konfontací se 
zdrojovým textem. Kladem tohoto postupu je, že jde o vyčerpávající soupis všech řešení a pasáží, 
která (očekávatelně, ale i nečekaně) činila či mohla činit problém při překladu. Chvályhodné je též 
to, že Töröková u všech kritizovaných překladových ekvivalentů nabízí svá řešení, někdy i dvě či tři. 
Nedostatek tohoto výčtu vidím v tom, že příklady jsou sepsány bez pokusu o systematizaci: v jedné 
řadě vedle sebe nacházíme jak řešení vysloveně chybná a nepřijatelná, tak řešení schůdná, ale 
trochu nešikovná, a dále i řešení dobrá, na něž chce diplomantka v rámci objektivity také upozornit. 
Při tak pečlivé excerpci a kategorizaci problémových míst se nabízelo ještě alespoň stručné 
zhodnocení kvantitativní, statistické. (Na s. 40 až 43 tištěné práce zkusmo vpisuji rozdělení na 
klasifikaci posunů, např. na a/ nedůležitá, b/ drobné chyby, c/ závažné chyby, d/ správný 
ekvivalent.) 

Zhodnocení překladu v rozsahu 1 NS se k předchozímu velmi dlouhému výčtu sporných 
míst nevrací, jeho metodu však shrnuje, popisuje ji jako „příliš rychlé, nedbalé překládání“ a 
odkazem na polostrukturovaný rozhovor dokládá, že Janeček svou „ledabylost“ [v definici 
diplomantky] prohlašuje za úmyslné odchýlení od originálu, k němuž přistupuje rovnou jako 
režisér.   

Závěr je stručný, výstižný, shrnuje vše důležité. 
Práce vhodně navazuje na obhájenou DP Ivety Šimpachové (2017) z ÚTRL. 
 
Kladně hodnotím též vysoké osobní nasazení při pořízení této DP, jež se projevilo nejen 

velmi pečlivou expcerpcí analyzovaného textu, ale také tím, že diplomantka pořídila výše zmíněné 
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rozhovory, komunikovala s českou divadelní agenturou a francouzským profesním sdružením 
divadelníků, zhlédla pařížskou inscenaci analyzovaného představení.  

 
Formální stránka práce 

Práce je velmi pěkně a přehledně graficky zpracována.  
Styl a jazyk práce: autorčin projev je až na výjimky věcný, stručný a výstižný. 

 
Konzultovaná odborná literatura  

Diplomantka pracuje s odbornou literaturou v akceptovatelném rozsahu. Teorie 
představené v kapitole 3 (Levý, Mukařovský) jsou však dále zmíněny zcela okrajově, sloužily tedy 
zřejmě spíše čistě jako ideová opora pro řešení práce. Zcela stranou zůstává teorie Andrého 
Lefevera, jež se přitom velice dobře hodila pro popis přístupu překladatele Janečka a případných 
dopadů jeho nakládání s texty francouzských dramatiků.    
 
Otázky k obhajobě 

- Jaký byl postup excerpce? 
- Je diplomantka schopna nabídnout nový překlad, který by všechny kritizované jevy 

Janečkovy verze dokázal řešit?  
- Návrhy na možné rozšíření dalšího výzkumu daného tématu?  

 
Návrh hodnocení 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
Z výše popsaného vyplývá, že diplomantka pracovala na zadaném úkolu velmi svědomitě. 

Ač k analýze přistupovala s hypotézou, jež byla do určité míry potvrzena předem, dokázala 
z analyzovaného překladu vypsat velký objem materiálu, který se následně pokusila utřídit, 
okomentovat a objektivně vyhodnotit. Slabinou práce je využití teoretických zdrojů pro empirickou 
část – či spíše schopnost jasně na ně odkazovat a vystavět s její oporou závěry práce. 
 
 
Proto navrhuji celkové ohodnocení velmi dobrá. 
 
 
Vedoucí práce, PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.  
19. 1. 2019 
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