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Magisterská diplomová práce Evy Maršíkové má rozsah 91 stran. Její obsahje rozdělen do 
čtyř kapitol, jež jsou dále členěny do podkapitol. Práce je opatřena úvodem, závěrem, 
českým, francouzským a anglickým resumé a seznamem použité literatury. 

Eva Maršíková si za cíl své práce stanovila zhodnocení dvou českých překladů jednoho 
z nejznámějších děl Alberta Camuse. První překlad Svatopluka Kadlece z roku 1947 
zastupuje z hlediska dějin českého překladu období těsně následující po druhé světové válce, 
druhý, o dvacet let mladší převod Cizince, pořízený Miloslavem Žilinou, reprezentuje druhou 
polovinu šedesátých let. 

V první části nazvané O autorovi Cizince uvádí diplomantka základní informace týkající se 
autorovy osobnosti, jeho díla a zejména jeho specifického postavení francouzského 
intelektuála v atmosféře čtyřicátých a padesátých let 20. století, který prošel poměrně složitý 
vývojem. 

Již v této úvodní části, zejména pak v podkapitole nazvané Existencialismus a absurdita 
(str. 7-12), a na následujících stranách věnovaných místu Cizince v Camusově díle ajeho 
recepci ve Francii a v českém prostředí (str. 12-14) je třeba ocenit schopnost E. Maršíkové 
samostatně zformulovat na základě poznatků získaných v odborné literatuře (Lebesgue, 
Parinaud, Roy, Simon, Barthes, Beránková) myšlenkově koncízní, výrazově přesný a 
kultivovaný portrét složité osobnosti. Zajímavě podaný a čtivý výklad, bohatě využívající 
citací renomovaných specialistů na Camusovo dílo, je typický i pro další kapitolu - Camusův 

román Cizinec. V té se diplomantka soustředí na nejvíce diskutované aspekty knihy
extrémní póly interpretace viny hlavní postavy, jíž věnuje náležitou pozornost. 

Tato část studie ústí ve výstižnou stylistickou charakteristiku románu (str. 25-33). 
Poukazuje na odlišné polohy vyprávění, tzv. prolínání stylů, jako základ specifické vyprávěcí 
techniky (pozornost je soustředěna m.j. i na používání slovesných časů, a zejména na způsob 
reprodukce promluv jednotlivých postav, který je pro pochopení Camusovy poetiky nesmírně 
důležitý). Tím si E. Maršíková stanovila východiska pro posouzení jednotlivých českých 
překladú. 

Jádrem předložené diplomové práce je podrobně zpracovaná Analýza dvou českých 
překladů Cizince (str. 34-79). V této části, veskrze samostatné, propojila diplomantka 
poznatky získané v odborné literatuře k problematice Cizince a jeho stylu se svou schopností 
citlivě analyzovat a komentovat dílčí překladatelská řešení. Za velmi cenné považuji i to, že 
na některých místech, kdy nepovažuje existující překlad za výstižný, navrhuje vlastní 
variantu. 

Pro celou tuto část je typický komplexní přístup, uplatňující se i při posuzování zdánlivě 
nepodstatných lexikálních detailú (např. označení hrdinovy matky slovem "maman" na str. 34 
a dále). Dúkladný rozbor překladatelských řešení zároveň přihlíží i k dobovým normám 
uplatňovaným v překladu v tom kterém období. 

Pro zajištění objektivity a komplexnosti hodnocení volí diplomantka strategii posuzování 
. úryvkll, které se vážou k šesti hlavním tematickým okruhům přítomným v románu. Výsledky 
svých analýz, pořízených na základě bohaté excerpce, formuluje v závěrečné kapitole nazvané 



Hodnocení překladatelských přístupů (str. 80-86). Zde shrnuje poznatky získané 
v předcházejících částech práce a ještě je doplňuje o příklady vystihující odlišný přístup obou 
českých překladatelů Camusova Cizince. S uvedenými závěry souhlasím. 

Studie Evy Maršíkové je seriózním dílčím příspěvkem ke kritice a dějinám českého 
překladu, prozrazujícím zralost a poctivost přístupu. Doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji 
výborně. 
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