
Posudek školitelky  

Diplomová práce Bc. Anny Fazekašové 

Pavel Eisner jako překladatel Franze Kafky 

Ústav translatologie Filozofické fakulty UK 

2019, 133 str. 

 

 

Diplomová práce Bc. Anny Fazekašové se zabývá překladatelskou činností lingvisty, publicisty a 

překladatele Pavla/Paula Eisnera (1898-1958). Autorka se přitom soustředí na Eisnerovy 

překlady Kafkových Zámek a Proces. Na základě analýzy jejich překladu do češtiny přesvědčivě 

ukazuje provázanost Eisnerovy pozice na „na rozhraní kultur‟ s jeho originální, lokalizující 

„pražskou‟ interpretací textů Franze Kafky a s ní související překladatelovou metodou. Autorka 

při své práci vyhodnotila obdivuhodné množství sekundárních zdrojů, včetně archivních 

materiálů (viz str. 127-132), a koncipovala tak text, jenž si komplexitou své argumentace nezadá 

s vědeckými publikacemi na dané téma.  

 

Vzhledem k tomu, že v posledních desetiletích vyšly četné významné studie k problematice 

národnostních, jazykových, etnických i dalších identit, zásadně zpochybňujících jakékoliv 

esencialistické pojetí těchto kulturních konstruktů, pohybovala se diplomandka již při 

promýšlení své argumentační strategie na nesnadno přehlédnutelném terénu. Přesto se jí podařilo 

tuto problematiku věcně shrnout do nosných tezí a čtenáře tak seznámit s aktuálními výsledky 

bádání (zvl. kap. 2.4. - 2.5.).  I v následující kapitole 2.6 Eisner a Kafka autorka ukazuje, jak 

skvěle se v tématu orientuje, jak chápe Eisnerovu pozici k době, kdy se o Kafku začaly svádět 

interpretační boje, a ukazuje, nakolik byly překladatelovy snahy „vyložit Kafku z Kafky‟ (str. 

48) legitimní, zároveň však dobově podmíněné či dokonce osobně motivované. Kulturně 

historický kontext je pro pochopení Eisnerova výkladu Kafky a překladů klíčový. Nezbytné je 

také popsat Kafkův literární jazyk jako specifický „výsledek autorova vědomého záměru i jako 

produkt kulturního a jazykového ghetta‟ (str. 49); tento poznatek tvoří základ dnešního chápání 

Kafky literárními vědci a teoretiky.    

Samotná translatologická analýza, založená na modelu Gideona Touryho, je příkladná. Ještě než 

přejde k analýze konkrétních textových prvků, zabývá se autorka dobovou překladovou normou, 



nakladatelskou praxí, překladatelovým přístupem k jazyku a jeho idiolektu, které jí poté 

umožňují uvést Eisnerova řešení do širšího kontextu. Dospívá pak k závěru, že překladatel 

uplatňuje „zcizující přístup k jazyku‟, byť se ho při opravách snaží korigovat, patrná je též 

tendence k archaizaci, aktualizaci a příznakovému vyjadřování (str. 122), tedy rysy typické pro 

Eisnera jako překladatele. To vede ke zjištění, že Eisner se zcela v souladu se svou teorií 

překládání pokouší o vytvoření jazyka „nepřirozeného‟ (za jaký považuje i Kafkův originál). 

Preferencí příznakových řešení však paradoxně, jak si autorka všímá, formálně „naplňuje‟ 

Kafkův „vyprázdněný‟ styl (str. 123). Tato zjištění, opírající se o fundovanou a pečlivou analýzu 

vybraných míst v románu, cenným způsobem obohacují diskuse o Kafkově jazyce.  

 

Eisnerovy překlady se tak na základě této analýzy jeví jako nepostradatelné pro recepci Kafky v 

českém kulturním prostředí; zároveň však tyto překlady vydávají svědectví i o Eisnerovi jako 

překladateli. Eisner svou pozici vnímal jako jedinečnou a privilegovanou, svou roli kulturního 

zprostředkovatele jako poslání. Jak autorka správně konstatuje: „Eisner nepřekládá doslovně v 

běžném slova smyslu, ale inspiruje se Kafkovým jazykem v jeho celku‟ (str. 125).  

Předložené diplomové práci se tak dá vytknout jediné: občasné překlepy, chybějící písmena či 

nesprávně napsaná jména: na str. 131 např. opakovaně Vodnřička místo správného Vondřička. 

Tento nedostatek však neumenšuje význam autorčiných závěrů.  

 

Z tohoto důvodu navrhuji známku výborně (1).  
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