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Jako vedoucímu mi byla předložena uvedená diplomová práce, která v příloze 

obsahuje překlad pěti povídek Juliany Matanović z knihy Zašto sam vam lagala. Vlastním 

předmětem diplomové práce však je především rozbor přístupu k překladu těchto povídek a 

překladatelský proces jako celek – od motivace překladatele k výběru autora a konkrétního 

díla, přes zhodnocení jeho postavení v národní literatuře a potenciálního přínosu pro jazykové 

prostředí, do kterého se překládá, až po rozbor konkrétních translatologických problémů. 

Proto se ve svém posudku zaměřím především na tento vlastní text diplomové práce a jen 

okrajově na samotný překlad uvedený v příloze. 

V první kapitole studentka pojednává o osobnosti chorvatské spisovatelky Juliany 

Matanović a jejím díle v kontextu soudobé chorvatské literatury. Již to samo o sobě není 

snadný úkol vzhledem k tomu, že jde nejen o spisovatelku, ale i literární kritičku, historičku a 

teoretičku, jejíž dílo zahrnuje pestrou škálu prací od čistě odborných, popularizačních, až po 

vlastní beletristickou tvorbu. Studentce se podařilo v tomto vcelku dobře zorientovat a podat 

systematický přehled této tvorby i významu, jaký tato autorka má na současné chorvatské 

literární scéně. 

Ve druhé kapitole studentka rozebírá teoretická východiska překladu. Prokazuje tu 

teoretickou znalost problematiky translatologie i stěžejní odborné literatury v tomto oboru. Je 

třeba vyzdvihnout, že se neomezuje pouze na práce české a chorvatské, ale cituje i 

z německých a ruských autorů. Úspěšně tak aplikuje poznatky získané i v rámci svých dalších 

studií a odborných pobytů v zahraničí. 

Třetí kapitola je nejrozsáhlejší a tvoří jádro diplomové práce. Studentka zde 

systematicky probírá jednotlivé translatologické problémy nejprve teoreticky a následně na 

příkladech, se kterými se setkala v konkrétním textu, který překládala. Současně konfrontuje 

svůj přístup s přístupem německé překladatelky těch samých textů. V práci je poukázáno na 

rozdíly, které plynou i z toho, že překlad do němčiny je překladem do zcela jiného jazykového 

systému a nezahrnuje některá úskalí, které má právě překlad mezi blízce příbuznými jazyky. 

Tento potenciál srovnání překladů do češtiny a do němčiny však bohužel není plně využit a 



omezuje se spíše na nahodilé jednotlivosti. Za přínosné bych pokládal zařadit i nějaké 

komplexní shrnutí těchto rozdílů, pro které však již zřejmě nezbývalo místo. 

Ze systematického uvedení jednotlivých translatologických problémů je zřejmé, že si 

autorka diplomové práce dobře uvědomuje veškeré praktické problémy, se kterými se 

překladatel setkává a snaží se zaujmout k nim vlastní postoj tak, aby její řešení nebyla 

nahodilá, ale systémová. Přestože v některých konkrétních případech bych osobně volil jiná 

překladatelská řešení, dokáže svůj přístup odůvodnit a má na něj jako překladatelka právo. 

V závěrečné kapitole 3.5 se autorka věnuje stylu díla, ale bohužel jen poměrně stručně. 

Současně zde uvádí několik delších ukázek z textu originálu a svého překladu příslušných 

pasáží, čímž chce dokumentovat, jak se snažila zachovat styl autora originálu. Bohužel však 

bez obsáhlejšího komentáře, v němž by poukázala na konkrétní prvky v ukázkách obsažené. 

Uvedení ukázek v takovémto rozsahu pak působí trochu samoúčelně. Na tomto místě je však 

třeba poznamenat, že styl Juliany Matanović je pro překlad skutečně mimořádně náročný, 

zejména kvůli své syntaktické stavbě. Překladatelka se ho snažila zachovat, současně však 

uvádí, že některá příliš dlouhá souvětí musela stejně kvůli zachování srozumitelnosti rozdělit. 

Přes uvedené výhrady je možno konstatovat, že diplomová práce naplnila cíle, které si 

vytkla, prokázala dobrou teoretickou připravenost autorky na překladatelskou práci a závěry, 

ke kterým autorka dospěla je možno pokládat za relevantní. Samotný překlad povídek by si 

pak před publikování zasluhoval ještě podrobnější korekturu, čehož si je autorka vědoma. 

  

Vzhledem k výše uvedenému dle mého názoru předložená práce zcela splňuje 

nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji 

hodnocení známkou velmi dobře s případným přihlédnutím k průběhu obhajoby. 

 

V Praze, 5. 6. 2019 Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 


