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 Nikola Vojtíšková (dále NV) zvolila téma, které ji patrně zaujalo pro 

možnost využít znalostí nabytých v obou studovaných oborech (latina – 

čeština) i tím, že poskytuje možnost přinést něco nového k dosud poněkud 

zanedbané problematice českých překladů Terentiových komedií. Úkolem 

autorky proto bylo v „základních rysech zmapovat dějiny českých překladů 

Terentiových komedií, a to z hlediska kvantitativního i kvalitativního.“1 

Konkrétně to znamenalo shromáždit informace o překladech a nalezené 

překlady analyzovat. Je to úkol dosti náročný, neboť je třeba zhodnotit 

překlady, které spadají do různých období vývoje českého jazyka, původní 

literární i divadelní tvorby a konečně i překládání. 

 Předložená bakalářská práce má 53 stran, opírá se o 20 českých a 3 

cizojazyčné tituly sekundární literatury (mimo literaturu doporučenou 

v zadání doplnila autorka několik dalších zdrojů). V seznamu pramenů 

(překlady Terentiových her a latinské edice) chybí edice dvou komedií (Andria 

a Hecyra). Překvapivé je, že N. Vojtíšková nevyužila Svobodovy Bibliografie 

českých a slovenských prací o antice.2  

 Členění práce je promyšlené a prozrazuje, že NV přistupovala 

k shromážděnému materiálu s jasnou koncepcí. Kromě stručného úvodu 

(není uveden v obsahu)3 a závěru sestává práce ze dvou částí. První z nich 

(Publius Terentius Afer, s. 10-14) se zaměřuje především na charakteristiku 

jazyka a stylu Terentiových komedií. Charakteristika je výstižná a svědčí o 

dobře prostudované (citované) literatuře.  

 V druhé kapitole (České překlady Terentiových her, s. 15-47) řeší 

autorka základní úkol zadání, tedy analyzovat a zhodnotit překlady. V 

prvních dvou oddílech jsou stručně vyloženy aspekty a pojmy související 

s překladem vůbec a s překládáním divadelních her (literárnost a 

divadelnost, konformní a adaptační metoda).4 Stručně je pojednán i vývoj 

českého překladatelství v 19. století (s. 18-19). Kapitolka je natolik stručná, 
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2
 V první části (1775-1900, vyd.1947) je uvedena Králova recenze Hrubého Anthologie z básníků římských, 

v části druhé (1901-1950, vyd. 1961) Salačova recenze Králova překladu Kleštěnce a Hrůšovy články týkající se 
také této komedie.  
3
 Když už jsou uvedeny školní (latinské) inscenace, mohly být uvedeny i dva výbory Terentiových sentencí, a to 

Pavla Vorličného Elegantissimae colloquiorum formulae ex Terentio (česky a německy vysvětlené z r. 1550) a 
Elegantiarum Terentii et Plauti collectarum interpretatio bohemica a G. Fabricio, vyd. 1589, s českými 
vysvětlivkami od Daniela Adama z Veleslavína. 
4
 Z pozn. 23 platí pro římskou komedii jen poslední část. Sepětí s politickým životem se týká především staré 

řecké komedie. 



že se autorka nemohla vyhnout tvrzením, s nimiž nelze souhlasit: 

„překládání … se pokládalo za skvělý způsob procvičení a zdokonalení 

českého jazyka“ – jediný důvod (?); „teprve ve druhé polovině … se překlady 

stávaly prostředkem k poznání původního literárního díla“ – co např. 

Čelakovského překlad O městě Božím (1829-33) a řada překladů (i 

rozsáhlejších výborů a pasáží) z římské poezie v almanaších, časopisech 

apod. Poté již následují v chronologickém pořadí podkapitoly věnované 

jednotlivým překladatelům a jejich překladům (výjimkou je kap. 10, v níž NV 

srovnává Šrámkův a Králův překlad Kleštěnce). V úvodu každé pasáže je 

krátký medailon autora, a to s ohledem k jeho překladatelské činnosti. 

Shromáždění překladů nebylo nikterak složité, jejich výčet byl obsažen 

v zadání, údaje bylo možné ověřit v dostupných příručkách a bibliografiích.  

Při analýze nejstaršího překladu, Nebeského Bratří, si autorka nejvíce 

všímá lexika. Dobře dokládá užívání různých stylových a lexikálních vrstev 

jazyka v replikách postav, i když klasifikace některých příkladů není přesná 

a není uvedeno, odkud je převzata.5 Cenné je i zjištění, že se Nebeský 

v některých případech přiklání k adaptační metodě. Pozitivně je třeba 

hodnotit i sledování překladových ekvivalentů výrazů z oblasti římského 

náboženství, správy, obchodu apod. Pokud jde rozbor výstavby verše, ať už 

jde o verš latinský či překladový, spoléhá NV víceméně jen na Nebeského 

vyjádření, vlastní rozbory nepodává. 

Poměrně značnou pozornost věnovala NV veršům, které přeložil T. 

Hrubý pro antologii z římské poezie. Je to ovšem pochopitelné, protože dva 

z vybraných úryvků se týkají prologů ke komedii Hecyra a klasické filology 

zaměstnávají trvale. NV snad proto uvádí řešení H. Parkera, které sklízí 

všeobecné uznání, ačkoli i tak zůstává leccos nevyjasněno. Škoda, že NV 

neuvedla, že se nejspíš, jak se Parker domnívá, jednalo o provokaci 

zosnovanou Terentiovými nepřáteli.  

U překladu Kláry Pražákové (Andrie – Dívka z Andru) z r. 1933 

implicitně NV porovnává rozlišení jazykových vrstev pro charakteristiku 

postav, jak to učinil Nebeský, a konstatuje, že jazyk Pražákové je homogenní. 

Výstižné jsou příklady slovních hříček nebo frazémů. Ani z překladu 

Pražákové nejsou uvedeny příklady řešení veršové výstavby, pouze vyjádření 

překladatelky a hodnocení recenzenta (F. Stiebitze). Celkové hodnocení 

překladu jako (jazykově) rozporuplného je odpovídající, přesto však výtku 

zastaralosti nepovažuji za adekvátní. Očekávala jsem, že se na tomto místě 

NV vyjádří k poznámce Vladimíra Šrámka6, že „tento překlad byl hrán brzy 
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tomu „kout“ uvádí akademický Slovník spisovného jazyka českého (1989) jako zastaralé, ne 

obecné). 
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po revoluci jako jedno z prvních představení Realistického divadla“, tedy 

pravděpodobně v sezóně 1945/46. Vzhledem k dobovému kontextu je to 

velmi pravděpodobné. 

 U Šrámkova překladu Formiona hodnotí NV pozitivně zvolenou 

adaptační metodu, s níž souvisí volba lexika (barvitější jazyk, blízkost 

běžnému hovoru, přirozený spád, příhodnost českých frazémů), ale i 

rozšíření počtu veršů. Přirozenost a barvitost dialogů správně přičítá 

Šrámkově znalosti potřeb divadelní praxe. Ke zmínce o úspěšnosti překladu 

Plautova Pseudola by se hodila poznámka o inscenacích, příp. recenzích. 

Všimla si autorka, že Šrámkovy překlady Terentia prošly bez povšimnutí 

klasických filologů?  

 Šrámkův překlad Kleštěnce porovnává NV s překladem Josefa Krále. 

Rozdíly shledává v přísném dodržení počtu veršů u Krále a obvyklé 

rozvolnění u Šrámka, v komentáři u Krále a vnitrotextovým vysvětlením u 

Šrámka a samozřejmě rozdílnou volbou stylové vrstvy jazyka. Příklady 

(zejména v. 187 a 606) jsou názorné. V. 753 vychází, podle mého názoru, u 

obou překladatelů srovnatelně stejně; Králův komentář je nadbytečný a 

vysvětlení vyplývá z průběhu celé scény. Nelze však Královy vysvětlivky 

odmítat kvůli tomu, že by s nimi „při případné inscenaci bylo obtížné 

pracovat“(s. 43). Naopak by byly vítanou pomůckou pro režii a event. volbu 

dalších hereckých či jevištních možností. 

 Závěr sice mohl být obsažnější7, ale vcelku shrnuje poznatky, k nimž 

se autorka dopracovala. Něco však zůstala dlužna jednomu bodu zadání, a 

to zamyslet se nad dalšími možnostmi překládání Terentiových komedií do 

češtiny. Předpokládám, že kol. Vojtíšková má představu o tom, jak by měl 

nebo mohl vypadat současný překlad a u obhajoby ji vyloží. 

Výše uvedené výhrady a připomínky jsou z velké části jen dílčího 

charakteru a plynou z malé zkušenosti autorky, což je u bakalářské práce 

obvyklé. Za jediné vážnější pochybení považuji autorčino pojetí zastaralosti 

překladu. Starší překlady totiž vesměs hodnotí z hlediska dnešního čtenáře a 

ne v dobovém kontextu. Tady by se nabízelo srovnání s původní nebo 

překladovou produkcí daných období.  

 

Souhrnně lze konstatovat, že kol. Vojtíšková v zásadě splnila zadaný 

úkol, prokázala schopnost pracovat s originálním textem i vědeckou 

literaturou (dobře zvládla práci jak s latinským, tak i s českým dramatickým 

textem, dokázala citlivě interpretovat jednotlivá, ne právě jednoduchá místa), 
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jednotlivé demonstrační příklady volila v míře odpovídající zamýšlenému 

rozsahu práce, vybrala tedy a zhodnotila to, co považovala za podstatné. 

Práce tak působí jako obsahově i stylisticky dobře zvládnutý celek. Oceňuji 

rovněž, že bakalářskou práci včas dokončila i v současných komplikovaných 

podmínkách. 

 

Závěr: bakalářská práce Nikoly Vojtíškové odpovídá stanoveným 

požadavkům, a proto plně doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby, a 

navrhuji, aby byla hodnocena jako velmi dobrá (2). 
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