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Posudek na diplomovou práci Jany Dukátové 
 

Translatologická analýza překladu korejského románu Vegetariánka do 

češtiny se zaměřením na řeč postav 
 

Román Vegetariánka (publ. r. 2007) od korejské autorky Han Kang díky svému úspěšnému (ač 

oprávněně kritizovanému) překladu do angličtiny (publ. 2015) získal mezinárodní pozornost. 

V roce 2017 byla Vegetariánka přeložena do češtiny. Diplomová práce Jany Dukátové se 

zabývá translatologickými strategiemi překladu řeči postav, nahlíží na způsoby, kterými byly 

promluvy přeloženy do češtiny, řešitelka přitom bere v potaz specifika obou jazyků i kulturní 

rozdíly.  

Cíle práce jsou jasně vytyčeny, teoretický základ je velice solidní, autorka se zabývala 

odbornou literaturou českou i zahraniční (včetně korejské). V teoretické části se autorce 

podařilo shrnout podstatné informace a předat je dál velmi čtivou formou. Čtenář se seznámí 

s konceptem tzv. překladatelských memů a strategií dle A. Chestermana, je však poukázáno na 

fakt, že teorii překladatelských memů nelze považovat za definitivní, proto jsou dále využity 

deskriptivní metody A. Pyma. Po přehledném teoretickém uvedení do translatologických 

strategií dle Chestermana a Pyma následuje kapitola věnovaná specifikům mluvené češtiny a 

mluvené korejštiny. Vzhledem k tomu, že výsledná analýza se zabývá právě mluveným 

jazykem, je popis charakteristik mluvené formy obou jazyků nezbytnou součástí. České i 

korejské zdroje, ze kterých autorka čerpala, považuji za vhodně zvolené. Autorčinou silnou 

stránkou je dovednost soustředit se na to, co je podstatné. Spolu s tím se jí v celé teoretické 

části zdařilo vše srozumitelně a přehledně shrnout. Popsaná specifika se v praktické části 

pochopitelně objevují, nicméně návaznost na teoretický oddíl v podstatě zcela chybí, neboť na 

tato specifika není nikde explicitně odkázáno. Poslední oddíl teorie je věnován řeči postav, zde 

je již patrný přechod k části praktické, neboť uvedená tvrzení jsou porovnána se situací 

v románu.  

Praktická část stručně představuje děj románu a kontroverzi týkající se anglického překladu, 

který je v mnoha ohledech chybný, nicméně tato problematika není ústředním tématem 

předkládané diplomové práce, zmíněna je tedy jen okrajově. Metodologicky je analýza dobře 

podložena, v praxi však chybí aplikace Chestermanových strategií, které byly v teoretické části 

popsány v rozsahu 19 stran, čtenář tedy logicky očekává přímé propojení s částí praktickou. Ta 

spojnice ovšem chybí, využita je víceméně pouze teorie dle A. Pyma (v teoretické části 

pojednáno v rozsahu 8 stran). Při čtení analytické části chvíli trvá, než se čtenář zorientuje 

v použitých zkratkách, přesto ovšem tento způsob zápisu považuji za vhodný. Následuje 

vysvětlující komentář, díky kterému jsou analýzy přehledné. Strategie překladu promluv postav 

jsou přiřazeny strategiím dle A. Pyma. Osobně by se mi jako doplněk k analýze líbily další 

varianty překladu, které autorku při zpracování nepochybně napadaly (místy uvedené jsou). 

V každém případě považuji analýzu za velice zdařilou a autorku chválím za její postřeh a 

pečlivé zpracování.    
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Práci nechybí kritický nadhled a vlastní komentáře, nicméně se domnívám, že autorka mohla 

své názory vyjádřit výrazněji, tedy tak, jak je prezentovala během příprav své diplomové práce 

v rámci metodologického semináře. Uchopení tématu z počátku nebylo vůbec snadné a stálo 

studentku značné úsilí a prostudování nesčetných materiálů. Osobně mě velmi těší, že se 

řešitelce podařilo strukturu práce sestavit právě takto a vytvořit zajímavou a hodnotnou analýzu. 

Kromě výborné znalosti korejského jazyka musela studentka prokázat též znalosti z oblasti 

translatologie. Toto se jí dle mého názoru podařilo. Formálně je text na výborné úrovni, 

poznámkový aparát, citace i transkripce jsou v pořádku. Autorka sice kombinuje populární i 

vědeckou transkripci, navíc pro většinu příkladů nepoužívá transkripci vůbec, ale v úvodu tyto 

své kroky rozumně vysvětluje.  

Z těchto a výše uvedených důvodů diplomovou práci Jany Dukátové doporučuji k obhajobě 

a navrhuji ohodnocení známkou výborně. 

 

 

 

Dotazy k práci: 

 

 

1) V kapitole věnované specifikům mluvené korejštiny jsou zmíněné též regionální 

dialekty, kterých se obecně s oblibou užívá v promluvách postav. Je v originálním textu 

využit některý z regionálních dialektů, např. v případě tchyně? Pokud ano, jak 

překladatelka s touto situací naložila? V praktické části se na str. 131 objevuje promluva 

švagrové, která obsahuje koncovky typické pro soulský dialekt, v překladu toto nijak 

reflektované není, nabízelo by se v takové situaci nějaké lepší řešení? 

2) Jak by si překladatelka mohla poradit s oslovením typu „여보“ nebo dalšími 

příbuzenskými termíny, které nejsou vždy užívané pouze v rodinném kruhu? 

Problematická jsou zřejmě i další oslovení, např. 당신, které je v překladu příkladové 

věty (str. 83) vynecháno. Z příbuzenské terminologie pak třeba 처형, které bylo 

v překladu taktéž vynecháno (str. 128). 

 

 

 

V Praze 19.08.2020 

 

Mgr. Vladislava Mazaná 

 

 


