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Obsah práce v rozsahu 89 stran je rozdělen do tří hlavních částí, jež jsou dále členěny do podkapitol. 
Práce je opatřena úvodem, závěrem, českým, francouzským a anglickým resumé, seznamem použité 
literatury a připojenými Dodatky (27 stran). 

V první části práce (str. 3-17) diplomantka uvádí formou přehledu významná biografická a 
bibliografická fakta, určující pro Queneauovu literární tvorbu, včetně všech existujících českých 
překladů konkrétních Queneauových děl. Nechybí ani komentáře k dvojsmyslnosti některých názvů a 
různých způsobů jejich překládání (str. 6). Vzhledem k tomu, že se K. Sauerová rozhodla ve své studii 
zaměřit na dílo řazené k francouzské experimentální próze, věnuje zvláštní podkapitolu i skupině 
Oulipo, což je v pořádku. Vyústěním této části práce je místy souhrnná, jinde dílčí, v každém případě 
však výstižná charakteristika Queneauovy románové tvorby (s důrazem na experimentální prózu), 
vycházející z příslušných primárních a sekundárních pramenů použité literatury, v níž se diplomantka 
zjevně dobře orientuje. 

Jádrem předložené práce je druhá část věnovaná románu Modré květy v překladu Jiřího Pelána (1992), 
zab)lvající se dějem a strukturou románu (s podkapitolami Princip snu, Detektivka, Matematická 
struktura a Postavy), přičemž klíčovými pasážemi jsou obecná charakteristika jazyka originálu, 
podkapi toly věnované ukázkám překladatelských řešení slovních hříček všeho druhu (str. 29-41), 
neologismú (42-44), parodie cizích jazyků (45-46), "přepisu" mluveného jazyka (47 -50), 
frazeologismů a reálií. 
Společným jmenovatelem zpracování výše uvedených témat jsou trefné popisy, výklady a komentáře 
jednotlivých řešení a postupů. Vyústěním druhé části je analýza překladu většího textového úseku, 
zpracovávající zčásti formou tabulek přehled vulgarismů v originále a překladu, ale i jiných 
specifických lexikálních a syntaktických prvků, typických pro queneauovský styl. Mezi inspirující 
příklady komentářů patří např. úvaha vztahující se k variantě "šaršoun" na str. 65, již by snad bylo 
možné ještě rozvinout (námět do diskuse). S dílčími i obecnějšími závěry (str. 72) souhlasím. Zároveň 
oceúuji i případy, kdy autorka předložené práce nabízí vlastní řešení (např. str. 80). 

Třetí. závěrečná část je věnována základní charakteristice převodu Queneauova románu Zazi v metru 
(1969). Na základě několika ukázek řešení překladu fonetizovaného pravopisu a hovorového jazyka, 
vulgarismú a komentářů odchylek od výchozího textu si lze utvořit přibližnou představu i o metodě 
ZdeJ\ka Přibyla. Ve srovnání s Modrými květy je však tomuto textu věnována zjevně jen okrajová 
pozornost, což je škoda. 

Kladně hodnotím připojení Dodatků ve formě tabulek, nabízejících excerpci Modrých květú pořízenou 
v rámci srovnávací analýzy originálu a překladu, z níž diplomantka ve svých hodnoceních překladu 
vycházela a která dává k dispozici přehlídku Pelánových originálních řešení každému zájemci o 
nahlédnutí do výrazného překladu francouzské experimentální prózy. 

Diplomovou práci Klaudie Sauerové považuji vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména 
s ohledem na zpúsob popisu jazykových jevú a práci s odbornou literaturou, za velmi zdařilou. 
Doporučuji ji k obhajobě a mé navrhované hodnocení je výborné. -
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V Praze 26. května 2007 PhDr. Šárka Belisová 


