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Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a jejím cílem je popsat 

„osudy“ české literatury ve Finsku v období 2. poloviny 20. století, přičemž vyzdvihuje roli 

překladatelky Kirsti Siraste. Jistý nepoměr spatřuji v kapitolách, které se věnují dějinnému 

pozadí, případně nakladatelskému sektoru obecně, a osobnosti překladatelky Kirsti Sirastere, 

které je předkládaná práce věnována, včetně jejích překladů (soupis je uveden v příloze, ale 

v práci není žádná detailnější analýza, sama diplomantka říká, že „[v]zhledem k rozsahu práce 

nebude její součástí seznam medailonů všech děl, které Siraste přeložila, které původně bylo 

v zadání diplomové práce“ (str. 10), což je s ohledem na zvolené téma DP diskutabilní.  

Diplomantka se nejprve věnuje především česko-slovenským translatologickým východiskům 

(kapitola je však nazvána metodologie), tj. Popovičovi a Levému. Bohužel je tato část práce 

poměrně zmatečná, není zcela jasně řečeno, proč si autorka zvolila právě tyto z jejich tezí a 

jakým způsobem je bude dále aplikovat ve svém vlastním výzkumu. Navíc je zcela 

nestandardní citovat jejich poznatky přes jiného badatele! Pozor na mylné formulace: „V 

[Popovičově] díle Umenie prekladu (sic!) nalezneme tabulku, v níž metatexty systematizuje“ 

(str. 16). Skokem se dostáváme do sedmé kapitoly věnované normám, jež vychází především 

z Touryho a Chestermana; nabízí se otázka, jak si normy v překladu autorka definovala pro 

účely své DP? Jak se v její případové studii odráží převod příznakového jazyka, který zmiňuje 

v této kapitole?  

Za slabou stránku předkládané práce považuji metodologii. V práci totiž postrádám část 

věnující se metodologickým nástrojům, které autorka použila (zmiňuje pouze Popovičovy 

posuny na mikrostylistické rovině), např. kritickou analýzu diskurzu (srov. Leung 2006) 

či metodu orální historie (srov. Vaněk 2003), případně polostrukturovaných rozhovorů. Dále 

diplomantka operuje s Popovičovými metatexty (str. 16), nicméně v empirii pracuje 

s termínem paratexty (Genette 1997), oba koncepty nelze zaměňovat, nejsou totožné, 

diplomantka se sice snaží o jejich srovnání, které je ale poněkud vágní (str. 97–98), a 

opomněla si vymezit dané pojmy pro účely svého bádání – chybí jistá propojenost teoretické a 

empirické části.  

V následující části autorka popisuje historický vývoj ve Finsku po 2. světové válce a 

vysvětluje termíny finlandizace, cenzura a autocenzura. Domnívám se však, že tato část práce 

se jeví jako dosti obsáhlá, byť ne nezajímavá (nicméně popis dějinného pozadí sestává 

především z citací ze Skálové 2008). S ohledem na téma DP bych se zaměřila především na 

vývoj politicko-kulturních vztahů mezi Československem (později Českou republikou) a 

Finskem (diplomantka se o to místy umně pokouší). Diplomantka sice zmiňuje téma 

autocenzury v lidských vztazích (str. 35), ale už jej neusouvztažňuje s fenoménem tzv. new 

censorship (srov. Foucault 1976/1999, Bourdieu 1992). Možná by stálo ke zvážení zmínit 

z translatologického hlediska i fenomén nepřímých překladů, neboť sama autorka zmiňuje, že 

mnohé převody českých děl byly pořízeny „z druhé ruky“ přes švédštinu, angličtinu, němčinu 

a ruštinu (str. 42), jev naprosto samozřejmý pro malé jazyky a kultury.    

 



Trochu mě zaráží, že kapitola věnovaná české literatuře ve Finsku po 2. světové válce, 

z hlediska translatologie poměrně klíčové téma, má spíše formou výčtů, je poměrně strohá a 

chybí zde hlubší reflexe. Zdá se, že v 70. a 80. letech vyšlo více překladů (39 a 51) než 

v letech 90. (pouze 12), to mě docela překvapuje, jak si tuto skutečnost autorka vysvětluje? 

Vzhledem ke studovanému oboru bych v této části diplomové práce uvítala více informací o 

překladech a překladatelích (kapitola o nich má pouhých šest řádků!), jaký byl poměr přímých 

a nepřímých překladů atd. Dále by mě zajímalo, s jakou definicí pojmu kniha řešitelka 

pracuje? Lze Krtečka s ohledem na množství textu považovat za knihu?  

Rovněž část o nakladatelské činnosti považuji za dosti obecnou, vymezila bych se pouze na 

nakladatelství překládající českou literaturu, za zmínku by stála informace, jaký nakladatelský 

dům publikoval jaká díla jakých autorů. Tabulky jsou sice přehledné a zajímavé, škoda, že 

autorka nezmiňuje zastoupení a počty českých děl. Opravdu tato data nejsou k dispozici? 

Předpokládám, že to souvisí se studentčiným argumentem, že „česká literatura [ve finské] 

netvoří izolovaný subjekt, ale je součástí překladové literární produkce jako celku“ (str. 5). 

Pro svou případovou studii si autorka zvolila Kunderův román Nesnesitelná lehkost bytí. 

Proč? Existuje například i překlad do finštiny z francouzské verze? Strukturu kapitoly o 

Kunderovi považuji za nevhodnou. Translatologická analýza je jen jednou ze složek 

výzkumu, tzv. mikroanalýza, vedle studia paratextů (tzv. makroanalýza). Volila bych spíše 

název Recepce Kunderova díla ve Finsku, a to s ohledem na obsah kapitoly 9. 

Translatologickou analýzu nepovažuji za příliš zdařilou, autorka se uchyluje k subjektivnímu 

hodnocení, komentáře jsou na některých místech strohé, bez hlubšího zamyšlení a 

zdůvodnění. Formální zpracování není čtenářky přívětivé, postrádám doslovné české překlady 

finského textu, alespoň u pasáží či termínů, které jsou předmětem analýzy, tudíž je pro mě 

problematické hodnotit diplomantčiny úvahy a hodnocení. Překladatelčin zásah týkající se 

rozdělování vět, zlogičťování textu atd. považuji za velký lapsus a nezachování idiolektu 

autora, zvláště v případě, že jde o tak svérázného autora jako je Kundera! (Jen poznámka na 

okraj: Když zjistil, že španělský překlad Žertu rozdělil jeho dlouhá souvětí Helenina 

monologu na kratší celky, byl velmi znepokojen.) Domnívám se, že francouzskou verzi 

románu nelze považovat za „francouzský překlad“ (str. 77), maximálně snad za autopřeklad. 

Uvědomuji si, že tato situace je problematická, ale současný stav je takový, že Kundera 

přepracoval francouzské verze a přisoudil jim status originálu (Woods 2006: ix).  

Co se týče formální stránky práce, některé formulace jsou neobratné a vágní, polemizovat by 

rovněž šlo s některými užitými publicismy (např. za překlady stojí, řeč je o, výrazem 

z podobného ranku atd.). Dále mám k technické stránce připomínku týkající se odsazování 

odstavců: pokud odsazujete (český úzus), už odstavce neoddělujte mezerou (americký úzus). 

První odstavec na začátku (pod)kapitoly a po citaci se neodsazuje. 

 

Navzdory všem výše uvedeným výtkám a nedostatkům doporučuji diplomovou práci Bc. 

Anny Jiráskové k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „dobře“. 
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