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Diplomová magisterská práce Anny Jiráskové je poslední závěrečnou kvalifikační prací z více než 
desetiletí trvajícího výzkumného projektu věnovaného souvislostem mezi překladem a ideologií pod mým 
vedením. Tento projekt mapoval zejména překlad české literatury v malých kulturách ve 20. století, ať 
už šlo o Argentinu (Nováková 2015), Nizozemsko (Hlaváčková 2017), Německou demokratickou 
republiku (Kultová 2017), či právě Finsko (Jirásková 2019). Pro hlubší pochopení a usouvztažnění 
fungování překladatelské činnosti v kontextu politické ideologie, nezřídka pod vlivem (auto)cenzury, přišel 
okrajově ke slovu i opačný směr, např. překlady Hanse Christiana Andersena (Koláčková 2015) a Karla 
Maye do češtiny (Hornofová 2016). 

Teoreticko-metodologický základ tohoto kolektivního translatologického projektu je podrobně 
popsán a kvadrilingvně aplikován v mé monografii Censorship, Indirect Translations and 
Non-Translation: The (Fateful) Adventures of Czech Literature in 20th-century Portugal (Cambridge 
Scholars 2014). Další nové obzory, v tomto případně prizmatem literární historie a vědy, otevírá dvoudílná 
kolektivní publikace V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 
1749–2014 (Janáček, Píša, Šámal, Wögerbauer a kol., Academia 2015).  

I v případě diplomové práce Anny Jiráskové se ověřily některé zásadní poznatky z našeho projektu:  
1. Vysokou frekvenci překladů z druhé ruky mezi malými jazyky – v případě finské recepce 

české literatury šlo zejména o švédštinu, angličtinu, němčinu a ruštinu (Jirásková 2019: 42) – nedokáže 
plně vysvětlit pouhý nedostatek překladatelů ovládajících oba (malé) jazyky. Výrazně přesněji výběr textů 
pro překlad vystihuje fenomén nazvaný nepřímá recepce (Špirk 2014): tedy nikoli až překlad, nýbrž již 
recepce výchozí kultury v cílové kultuře prochází přes zprostředkující (zpravidla velkou či spřízněnou) 
kulturu. Nejde jen o komerční prospěch, který si nakladatelé od překladu a vydání díla slibují. Roli zde 
hraje i popularita díla právě ve zprostředkujících kulturách, příp. jeho zfilmování či jiná „transmedializace“ 
(intersémióza), a samozřejmě renomé autora. I proto se Jirásková právem zaměřuje na Kunderovu 
Nesnesitelnou lehkost bytí. 

2. V malých kulturách bývá překladatelem z jiného malého jazyka, jako je právě čeština, často 
jedna ústřední postava. Tou byla kupříkladu v Argentině Helena Voldanová (Nováková 2015), 
v Nizozemsku Olga Krijtová (Hlaváčková 2017) a ve finském kontextu pak Kirsti Siraste (je to náhodou, 
že šlo vždy o ženy?).1 Proto je právě Kirsti Siraste věnována značná část předkládané diplomové práce. 

 
Nejprve k teoretickým východiskům DP: i při vědomí toho, že za správnost veškerých citací ve své 

monografii mohu ručit, nelze akceptovat citace Levého a Popoviče z druhé ruky. Citace z druhé ruky jsou 
v akademickém diskurzu zapovězeny obecně, jsou-li původní díla k dispozici (o čemž v těchto případech 
není pochyb). A zvlášť velikány není možné citovat odjinud než z originálu. A zejména translatolog by 
z originálu měl citovat vždy. Zde tedy konstatuji nezvládnutí akademických norem. A to tím spíš, že 
předlouhé citace z Popoviče (zcela kopírující mou monografii) nejenže nefunkčně zabírají místo (slouží 
snad coby výplň pro splnění předepsaného rozsahu DP?), ale dále s nimi téměř není pracováno. (V mé 
anglicky psané publikaci slouží mj. i coby osvěta pro translatology nevládnoucí češtinou či slovenštinou. 
Tuto argumentaci v předkládané DP uplatnit nelze.) 

Teoretická část je však nezvládnutá obecně. Je jaksi roztříštěná po celé práci a jenom zkušenému 
translatologovi snad může dávat smysl to, jak Jirásková eklekticky cituje tu Levého, tu Popoviče, tu 
Touryho, tu Chestermana, tu Even-Zohara. V první části práce aplikuje starou dobrou adlibaci (úlitbu 
„bohům“ Levému a Popovičovi, potažmo vedoucímu práce), aby v následujících částech odkazovala na 
translatology novější (což je chvályhodné), ovšem bez jejich předchozího představení a uvedení do 
souvislosti s celou prací. To je ostatně typické pro nekonzultované závěrečné práce: část teoretická a 
empirická se „nepotkávají“, působí jako dva nesourodé texty. 

 

                                                      
1 Opačná tendence je mimochodem stejně platná: například takřka všechna zásadní díla (tzn. nikoli detektivky) z islandštiny do 
češtiny převedla vlastnoručně nedávno zesnulá doc. Helena Kadečková, 
srov. http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/K/KadeckovaHelena.htm [cit. 3.9.2019]. 

http://databaze.obecprekladatelu.cz/databaze/K/KadeckovaHelena.htm


U translatologické analýzy naopak zamrzí, že finské texty nejsou pro čtenáře doslova přeloženy, aby 
sám mohl posoudit věrnost překladu. Čteme jen „Například úryvek o Dubčekovi“ (str. 83) a pak už 
následuje jen finština. Vzhledem k cílovému publiku (vyučujícím Ústavu translatologie, nikoli Finských 
studií) je to, řekněme, „nevstřícné vůči čtenáři“. Finština přece jenom není angličtina, francouzština ani 
němčina, příp. ruština, u nichž se případná, aspoň kusá, znalost čtenářů dá předpokládat. Srov. právě 
v tomto kontextu i výše zmiňovanou kvadrilingvní analýzu v mé monografii, kde ohled na čtenáře je 
primární. 

Rušivým rysem analýzy je ovšem především neustálá „obhajoba“ překladatelčiných řešení, např. 
„…přesto se překlad tomuto termínu vyhnul, což by naznačovalo výrazovou ztrátu. Je ale také možné, že 
Kundera toto místo posléze změnil“ (str. 89) a dále „Proto je takový překlad spíše zavádějící. Je však třeba 
brát v úvahu, že v době, kdy Siraste text překládala, neměla k dispozici internet a její přístup k informacím 
byl komplikovanější než v dnešní době.“ (str. 90) a konečně „Překladatelka ho mohla opomenout, případně 
ho tam Kundera mohl doplnit až později (u francouzské verze pochopitelně toto vysvětlení nebylo potřeba). 
Pokud ho ale překladatelka vynechala záměrně, značí to její víru ve všeobecnou znalost francouzštiny 
u finských čtenářů.“ (str. 96) 

Diplomantka svou respondentku osobně zná (dělala s ní interview) a tak s ní vědomě či (ještě hůř) 
podvědomě sympatizuje. To ovšem vede ke zkreslenému vnímání předmětu výzkumu. Projevuje se tak 
zhoubný vliv překonaného středoškolského „Co tím chtěl básník říci?“, tedy pokus o jakési vciťování do 
myšlení autora/překladatele, které přes propast časovou, prostorovou i psychologickou prostě vždy nutně 
selhává. Diplomantka zde opouští striktně empirický, deskriptivní vědecký přístup, který jí byl na 
translatologii vštěpován, a podléhá axiologickým svodům. V tomto ohledu jde opět o nezvládnutí 
akademických norem. A opět by se tomu byla snadno vyvarovala, kdyby byla včas konzultovala. 

 
Je ovšem nutno uznat, že diplomantka své téma rozhodně neodbyla, a za DP je vidět velké úsilí. 

Schopnost nahlížet téma z různých úhlů ostatně dokazuje na řadě míst, která jsou pravými perlami, byť 
nedocházejí dalšího rozvinutí. Zejména mám na mysli tato dvě místa: 

 
1. Stojí jistě za zmínku, že kromě finských nakladatelství vydávala českou literaturu (v překladech přes ruštinu) také 
finsko-jazyčná nakladatelství v Sovětském svazu – v Petrozavodsku, Leningradu a Moskvě –, např. Antologii českých 
povídek (f. Antologia tshekkiläisten kirjailijain kertomuksia, 1956). Kromě knihkupectví pod hlavičkou nakladatelství 
Kansankulttuuri se však k finskému čtenáři nedostaly, proto neměla ve Finsku zvlášť velký význam. (Paloposki 2007, 
s. 212). (Jirásková 2019: 42–43) 
 
Podobný poznatek vzešel i z mého vlastního výzkumu v případě celé řady publikací vydávaných 

v portugalštině v komunistickém Československu. Ostatně jej lze rovněž vztáhnout i na translatologická 
díla (vč. Levého a Popoviče) – ta často vycházela v překladech do západoevropských jazyků 
v socialistických nakladatelstvích, tato vydání se však na západ téměř nikdy nedostala. Jaký byl osud těchto 
zapomenutých knih? To by jistě vydalo na celou další, přinejmenším magisterskou, práci. 

 
2. K získání komplexního přehledu o tom, jaká situace panovala na překladovém trhu, by bylo třeba zmapovat také tituly, 
které nevyšly a proč. V rámci výzkumu k práci se její autorka pokoušela nahlédnout do posudků, které určovaly 
(ne)vydání literárních děl, přístup do archivů jí však nebyl umožněn – i z toho důvodu, že archivy nebyly ještě uspořádány. 
(Jirásková 2019: 110) 
 
Zde bych diplomantku rád požádal, aby komisi objasnila, co má na mysli výrazem „uspořádány“ 

a celou situaci blíže popsala. 
Vzhledem ke všem výše uvedeným bodům práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení 

„dobře“. 
 

V Bruselu dne 3. 9. 2019              PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 
 

 


