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Překlad divadelní hry a jeho proměny v inscenačním zpracování v různých společensko-

politických prostředích na příkladu hry Smrt obchodního cestujícího v překladu Luby a Rudolfa 

Pellarových 

Předkládaná diplomová práce se zaměřením na české inscenace Smrti obchodního cestujícího Arthura 

Millera si volí daleko širší záběr: Přibližuje nejdříve v účelném výběru osobnost Millera a jeho tvorbu 

v americkém dobovém kontextu, dále si všímá jeho české recepce ve druhé polovině 20. století, 

přičemž objevně využívá dobových recenzí jako pramenů. Oceňuji, že autorka práce vykládá 

Millerovu osobnost a tvorbu účelně, se zaměřením na sociální kritičnost respektive političnost, která 

prvotně umožnila ranou českou recepci jeho her v 50. letech minulého století, a že od začátku práce 

přistupuje k recepci jednotlivých inscenací dané hry diferencovaně a na základě dostupných 

dobových recenzí. Tím je budována optika vnímání citlivě zohledňujícího různé společenské kontexty 

českých inscenací.  

Pro vlastní, vícefázovou analýzu knižního překladu Pellarových a inscenačních textů volí autorka 

model tvorby překladu a jeho možné analýzy, který vyvinul Peter Newmark v knize A Textbook of 

Translation (1988). Se správným teoretickým rozmyslem a velkou pečlivostí a důkladností zkoumá 

nejprve knižní překlad hry, vydaný roku 1962 (okrajově též do analýzy zahrnuje starší překlad jiných 

překladatelů): čtyři Newmarkovy roviny překladu zdůvodněně – a provázaně – „naplňuje“ 

relevantními rysy originálu a překladu a dochází prokazatelně ke zjištění o vysoké idiomatičnosti 

daného překladu a o mírném oslabování výpovědi hry a její expresivity. Velmi samostatným, 

výborným teoretickým a empirickým krokem je rozvinutí analýzy o porovnání knižního překladu a 

inscenačních textů, kdy jsou předmětem porovnávání především české texty; k originálu je přihlíženo 

pouze do nejnutnější malé míry. V této části práce je třeba opravdu vyzdvihnout autorčinu 

příkladnou práci jak s archivními prameny z Archivu ND (inscenace z roku 1993), tak její vlastní 

průzkum v Městských divadlech pražských, kdy získala sama inscenační text soudobého uvedení hry i 

pořídila výborně vedený rozhovor s dramaturgyní (viz Příloha I). Newmarkovy roviny překladu 

respektive jeho úprav jsou opět využity invenčně a relevantně, hlediska celotextová, referenční, 

přirozenosti a koheze umožňují prokazatelně zjistit inscenační úpravy knižního textu, které jsou 

vedeny jednak potřebami jevištní mluvené a hrané realizace (teoreticky je vycházeno z Jiřího Levého), 

jednak vlastním průzkumem a zjištěním inscenačních záměrů a také samozřejmě jazykovými a 

kulturními posuny vývoje do situace inscenací – tyto posuny se autorka snaží dobře posuzovat 

v synchronně diachronních reflexích, které opírá o kodifikace i jazykové korpusy.  

Výsledkem je odhalení dvou různých psychologizujících inscenačních přístupů k Millerově hře na bázi 

textů a zároveň mimořádně zdařilá diplomová práce, která se může stát vodítkem a modelem pro 

výzkum nejen překladových inscenovaných textů dramat. 

Kritická poznámka: 

Proč není v Obsahu uvedena část Seznam zkratek a Bibliografie? 

 

Doporučuji práci k obhajobě a jednoznačně navrhuji hodnocení výborně. 
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