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Předložená diplomová práce zpracovává téma překladu umělecké prózy z chorvatštiny do 

češtiny, které názorně představuje na překladech vybraných povídek ze sbírky Zašto sam vam 

lagala současné chorvatské spisovatelky Julijany Matanovićové. 

Autorka si v úvodu jako cíl práce stanovuje přispět k dosud teoreticky podrobně 

nezpracované problematice překladu mezi dvěma příbuznými, slovanskými jazyky, konkrétně 

mezi chorvatštinou a češtinou, „poukázat na obtížné prvky, s nimiž se lze při překladu 

současné chorvatské prózy setkat, navrhnout a zdůvodnit možná překladatelská řešení, která 

mohou být nápomocna i při budoucích překladech z chorvatštiny do češtiny.“ (s. 9) 

V první kapitole autorka stručně představuje osobnost a dílo spisovatelky, které zasazuje 

do společensko-politického kontextu doby vzniku překládaného díla, čili do převratných 90. 

let 20. století, i do širšího kontextu chorvatské literatury. Vzhledem k tomu, že jde o období 

poměrně nedávné, na které navíc dosud často není pohlíženo nezaujatě, a literární tvorbu, 

která dosud není v odborné literatuře podrobně zpracovaná, musela se autorka vyrovnat 

s omezeným množstvím odborných zdrojů. 

Práci s odbornými zdroji představuje především v druhé kapitole, v níž na základě rozsáhlé 

domácí i zahraniční odborné literatury, která dokládá autorčin přehled (díla autorů českých, 

slovenských, německých, bulharských a ruských), představuje teoretické přístupy 

k problematice překladu. Nastiňuje možné překladatelské postupy a problémy, s nimiž se 

překladatel ve své práci musí vyrovnat, i chyby, jichž by se měl vyvarovat. Představuje možné 

typy posunů významu v překladu a typy překladatelských transformací. Samostatně se pak 

věnuje obtížně přeložitelným jazykovým prvkům, např. bezekvivalentnímu lexiku. 

V další kapitole se autorka věnuje rozboru samotných translatologických problémů, jakými 

jsou překlad názvu díla, antroponym, toponym a názvů dalších dobových nebo místních reálií. 

Samostatně se věnuje překladu nestandardních jazykových prvků a v samotném závěru se 

pozastavuje u autorského stylu a stylu samotného překládaného literárního díla. Celá tato 

velice obsáhlá kapitola je podložena četnými příklady, těženými z autorčina vlastního 

překladu vybraných povídek Matanovićové (úplné překlady pěti vybraných povídek jsou 

přílohou práce). Příklady jsou místy srovnávány s překladatelskými řešeními německého 

překladu povídek a komentovány jsou jejich rozdílné přístupy k řešení problému. Přestože je 

v této kapitole rozbor překladatelských řešení jednotlivých kategorií podán velice podrobně a 



vždy také podložen tvrzeními z odborné literatury, nelze se ubránit pocitu, že by práci 

prospělo, kdyby bylo každý problém představen jen na několika vybraných příkladech (místo 

vyčerpávajícího výčtu všech příkladů rozebíraného jevu z pěti přeložených povídek), na nichž 

by byla představena a okomentována případná různá možná řešení překladu. Autorka by se 

tak pravděpodobně vyhnula také určité nekonzistenci v překladatelských řešeních – uvádíme 

několik příkladů: 

1. Přesto že je toponymum Zagreb zařazeno mezi názvy adaptované do češtiny a autorka 

navrhuje přeložit ho jako Záhřeb (s. 53), adjektivum od něho odvozené (záhřebský) patrně za 

adaptované nepovažuje, neboť zagrebački navrhuje přeložit jako ze Záhřebu (s. 58). Sama ale 

na jiném místě v textu adjektivum záhřebský užívá (příloha, s. LI). 

2. Autorka upozorňuje na potřebu adekvátnosti překladu, přesto z některých navrhovaných 

překladatelských řešení získáváme dojem, že má tendenci zesilovat výrazový účinek překladu 

anebo text doplňovat, konkretizovat. Ne zcela opodstatněné zvyšování expresivity textu 

můžeme pozorovat např. u překladu otázky Tko ti je to? jako Kdo to jako má bejt?, v níž je 

expresivita zdůrazněna nejen nespisovným tvarem, ale i výplňovým slovem (s. 75). Obdobně 

by i hovorové adjektivum švapski bylo vzhledem ke kontextu lepší přeložit neutrálnějším 

německý, nežli v češtině výrazně expresivnějším adjektivem skopčácký (s. 77)). Jinde 

pozorujeme autorčinu tendenci v překladu konkretizovat vybraná místa textu, např. na cesti 

prema Osijeku přeloženo jako po okresní silnici z Đakova do Osijeku, aniž by tato 

konkretizace typu silnice hrála roli pro porozumění textu (s. 54).  

Několik dalších poznámek: 

1. Mezi dialektismy a regionalismy řadí autorka i některá slova, která jsou součástí 

standardní chorvatské slovní zásoby (např. slova tavan (s. 69), krasan (s. 73)) anebo se mezi 

hovorové řadí jen některými svými významy (substantivum umotvorina užito ironicky (s. 

75)). Jiná slova získávají pragmatický význam až v daném kontextu, jde tedy o expresivitu 

adherentní (např. crvenokosa iz kemije i domaćinstva (s. 76)). Bylo by dobré tyto prvky 

v textu práce rozlišit. 

2. V některých místech překladu je patrné autorčino neporozumění textu originálu, např. 

pasáž „…završiti s najvišim prosjekom ocjena i potom upisati studij zbog kojeg mi više nitko 

neće moći reći kako noću, upijajući priče sa stranica posuđenih romana, besciljno trošim 

mladost i namjerno, točnije, u inat domaćici, koricama koje sam ponovno zaboravila uviti u 

čisti papir, prljam uštirkanu šlinganu posteljinu.“ autorka navrhuje přeložit jako „Potom se 

zapíšu na studium, kvůli kterému mi už nikdo nebude moct vytýkat, že po nocích marním své 

mládí ponořená do příběhů z vypůjčených románů a že záměrně, přesněji na truc paní 



domácí, špiním naškrobené krajkové povlečení drobky chleba, který jsem opět zapomněla 

zabalit do čistého papíru.“ (s. 79) Autorka patrně nepochopila, že pomnožné substantivum 

korice označuje desky, vazbu knihy, ne chlebové drobky, které navíc v kontextu vyznívají 

poněkud nelogicky.  

Na jiném místě větu „Cijeli je proces završavao bespomoćnim jecanjem korisnice usluge i 

tetinim upitom na koga sam se takva umetnula.“ navrhuje autorka přeložit jako „Celý proces 

končil bezmocným jekotem klientky a tetiným dotazem, komu že se to vlastně chci podobat.“ 

(s. 76). Sloveso umetnuti se na koga znamená být po někom – překlad by tudíž mohl správněji 

znít: „…tetiným dotazem, po kom taková jsem.“ 

3. Z formálního hlediska je práce zpracovaná standardně. Autorčin projev je plynulý a 

dobře srozumitelný, s obvyklou, únosnou mírou formálních a gramatických chyb a překlepů 

(např. nesjednocení typů písma v celé práci, nerozlišování pomlčky a spojovníku apod.). 

 

Autorka v práci prokázala orientaci v problematice a obeznámenost s odbornou literaturou, 

týkající se dané problematiky (a to v několika jazycích), i schopnost práce s prameny. 

Podařilo se jí představit překlad uměleckého díla v jeho komplexnosti, jako problém jak 

lingvistický, tak i literárněvědný, a splnit předem stanovené cíle (přispět k dosud teoreticky 

podrobně nezpracované problematice překladu mezi chorvatštinou a češtinou a poukázat na 

obtížné prvky, s nimiž se lze při překladu současné chorvatské prózy setkat), ne vždy se jí ale 

podařilo teorii plně uplatnit v praxi. Jak sama zjistila, větší příbuznost jazyka originálu a 

jazyka, do kterého překládáme, neznamená vždy také jednodušší proces překladu. 

Na základě všeho výše uvedeného považuji předloženou práci za vyhovující požadavkům 

kladeným na závěrečnou práci a doporučuji ji k veřejné obhajobě. Navrhuji výslednou 

známku velmi dobře. 
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