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Problematika překladu jedné linie francouzské experimentální prózy 

Předložená práce Klaudie Sauerové má 122 stran včetně 27 číslovaných stran dodatků. Je rozdělena na 
Úvod, a dále kapitoly "Raymond Queneau a kontext jeho tvorby"; ,,Modré květy v překladu Jiřího 
Pelána"; "Zazi v metru v překladu Zdeňka Přibyla", po nichž následuje Závěr; Resumé v češtině, 
francouzštině a angličtině; Bibliografie a Dodatky. 

Cílem práce bylo popsat problematiku překladu dvou vybraných románů významného francouzského 
spisovatele Raymonda Queneaua, Modré květy (1965) a Zazi v metru (1959), a pokusit se 
charakterizovat postupy dvou překladatelů těchto děl - Jiřího Pelána Ueho český překlad Modrých 
květů vyšel v nakl. Práce r. 1992) a Zdeňka Přibyla (autora českého překladu Zazi v metru, vydaného 
poprvé v nakl. Mladá fronta r. 1969, v reedici pak v nakl. Trigon r. 1996). 

Celá studie je vedena svědomitě, snaží se zadané téma obsáhnout co nejšířeji. Ne vždy se však 
diplomantce daří udržet stejný záběr (zejména pokud srovnáme prostor věnovaný románu Modré květy 
a oproti tomu knize Zazi v metru). Práce v tomto směru působí poněkud nekoncepčně - jde totiž o dva 
romány už svou podstatou tak rozdílné, že hledat shodné body lze pouze při povrchním porovnání. 
Diplomantka navíc první dílo rozebírá zevrubně, ve druhém už se zaměřuje jen na dílčí problémy 
překladu. U Modrých květů například prezentuje podrobnou překladatelskou analýzu vymezeného 
krátkého úseku detailním srovnáním francouzské a české verze, v případě Zazi v metru - bez 
vysvětlení - se do takového rozboru nepouští, cituje jen vybrané příklady k doložení problémů 
překladu, které se rozhodla podrobněji rozebrat. 

Diplomantka nejprve stručně shrnuje biografii a bibliografii Raymonda Queneaua. Poté se věnuje 
historii skupiny OuLiPo a charakteristizuje některé její typické tvůrčí postupy - zde možná až příliš 
podrobně popisuje různá díla Georgese Pereca. Dále se věnuje románové tvorbě Raymonda Queneaua, 
snaží se vy jmenovat její hlavní rysy. V této podkapitole podrobněji rozebírá romány Svízel, Děti 
bahna a soubor textů Stylistická cvičení, ostatní díla užjen vyjmenuje. Klíč k této volbě neuvádí. 
Následuje stručné shrnutí recepce Q. románů v českém prostředí - přehled autorů, kteří se Q. dílu 
věnovali v doslovech k českým vydáním jeho děl, recenzích v tisku apod. 

Následujících 50 stran práce je věnováno rozboru Modrých květů - děj, struktura románu, postavy, 
jazyk dílajsou popsány na prvních cca 10 stranách, zbylý prostor je věnován problematice překladu, 
kde se diplomantka postupně zaměřuje na jazykové hříčky, neologismy, parodie cizích jazyků, 
specifický přepis mluveného jazyka, frazeologismy, historické a kulturní souvislosti (reálie) a 
literaturu (tj. citace z děl různých spisovatelů, příp. aluze, parodie apod.). Posledních deset stran této 
časti je věnováno detailní analýze str. 26-29 originálu a příslušných stran překladu. Komentovaný text 
je citován - začleněn jako součást práce. 
Zatímco první část rozboru Modrých květů se plně opírá o teze vybrané z citovaných zdrojů, druhá část 
- překladatelská analýza vymezeného textového úseku - vychází především z excerpovaného 
materiálu a diplomantka zde staví závěry samostatně. Některé zjejích charakteristik textu považuji 
přinejmenším za sporné, jinde se jí však podařilo velmi pěkně vypíchnout stěžejní problémy překladu 
Queneauova textu. V závěru správně konstatuje, že text překladu je v jistých pasážích expresivnější 
než text původní. Diplomantka ovšem podle mne mylně uvádí, že v češtině dochází ke "zvýšení 
amplitudy stylových prostředků" - Pelánův překlad je ale expresivnější především mírou využití prvků 
mluveného jazyka (zejm. výrazll z roviny obecné češtiny), cožje právě kompenzace neexistující 



variability stylových rovin,jimiž disponuje francouzština. Jinakje ovšem shrnutí uvedené v tomto 
dílčím závěru správné. 

Druhou hlavní částí práce je rozbor dalšího Queneauova románu, Zazi v metru. Tentokrát ovšem pouze 
na prostoru 10 stran. Charakteristice románu je věnována necelá jedna strana, následuje rovnou část 
věnovaná problematice překladu, kde se diplomantka postupně zaměřuje nejprve na fonetizovaný 
pravopis a hovorový jazyk, pak na vulgarismy - tedy jen dvě podkapitoly povrchně shodného 
zaměření jako výše u Modrých květů (neologismy, jaykové hříčky, frazeologismy tu chybí, naopak 
vulgarismy nebyly rozebírány u MK). Nově se tu objevují podkapitoly věnované odchylkám od 
výchozího textu, výpustkám, vlivu francouzského jazyka na český - a není divu, neboť adekvátnost 
českého překladu Zazi v metru by la již dávno zpochybněna. O to těžší byl úkol porovnat dva překlady 
dvou skutečně značně odlišných románů R. Queneaua - navíc v překladech, jejichž kvality jsou 
neporovnatelné. Diplomantka si však úkol navíc ještě zkomplikovala tím, že ke zvolenému úkolu 
přistoupila nekoncepčně - či jí spíš po pečlivém rozboru prvního díla jaksi "došel dech". K detailní 
analýze vybraného krátkého úseku u Zazi v metru už nepřikročila - neuvádí bohužel, proč. 

Odhlédneme-li od rozsahem i hloubkou rozdílných rozborů obou děl ajejich překladů, shrnutí 
hlavních problémů překladu Queneauových prozaických děl a zhodnocení přístupu obou zmíněných 
překladatelů správně zachycuje hlavní body této problematiky. 

Práce vykazuje četné drobné nedostatky. Méně i více závažné omyly: věcné chyby, formulační 
nedostatky se vyskytují příliš často (s. 6,10,12,16,17,29,35,47,49,57,63,64,65,66,69,70,72, 
80, 85, 88, 89). Chyby ve francouzském resumé (francouzské "rédaction" není totéž, co české 
"redakce"!), v anglickém resumé se dokonce z překladatele Pelána stává "Pelikán". V bio- a 
bibliografické části (s. 4-8) nejsou uváděnajména českých překladatelů. Nejednotnost grafického 
vyznačení názvů děl- jen někde jsou uváděna kursivou. Četné chybějící čárky, zejména v souvětí. 
Není sjednoceno uvádění citací bibl. údajů. Není sjednoceno psaní výrazů jako filosofický/filozofický 
(s. 31,32,52), vulgarismus/vulgarizmus (na s. 85 se "z"). Komentované výrazy by bylo vhodné 
graficky zvýraznit uvozovkami, případně kursivou - k tomu se diplomantka uchyluje jen někdy, 
některé formulace jsou pak poněkud nejasné (s. 38). Pasáž o psaní sms zpráv nebo aktualizace výkladu 
o apokopě uvedením výrazů Sego/Sarco (sic!) působí v práci nesourodě. Na s. 21 a s. 56 je použita 
tatáž citace a tentýž komentář, opakuje se pasáž o parodii nového románu. Dvě tabulky na s. 63 a s. 64 
maj í rozdílné uspořádání. Výraz "nová francouzština" (néo-franyais) je v závěru práce a v resumé 
užíván jako termín, bez vyznačení uvozovkami či kursivou - jde však o Queneauův novotvar, který 
není obecně přijatým lingvistickým termínem. Na s. 24 a s. 30 chybí překlad francouzské citace do 
češtiny ... 

Diplomantka v první, nejrozsáhlejší části práce prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou
poznatky získané z pečlivého studia citovaných zejména francouzských odborných prací zdatně 
využívá a aplikuje je také pro možnost detailní analýzy českého překladu románu Modré květy. 
Přestože druhá část práce se první zdaleka nevyrovná, některé hlavní rysy problematiky překladu 
románu Zazi v metru zachycuje a správně dochází k výčtu různých kladů, ale též nedostatků tohoto 
konkrétního českého překladu. 

Doporučuji proto práci Klaudie Sauerové k obhajobě, která snad některé mé výtky vysvětlí, a navrhuji 
proto hodnocení známkou velmi dobře. 
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