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Posudek vedoucího na bakalářskou práci  

 

Nicole Vojtíškové 

„Dějiny českých překladů Terentia“ 

 

Téma bakalářské práce Nicole Vojtíškové spojuje oba její studované obory, latinský jazyk a 

literaturu a bohemistiku, a zároveň odráží její vyrovnaný zájem o literaturu i jazyk. Cílem práce bylo 

zmapovat, popsat a v několika základních sondách zhodnotit dějiny českých překladů Terentiových 

komedií – tedy zaplnit jednu drobnou mezeru v historii českého překladatelství z římské literatury, 

protože, jak je zmíněno také v textu práce, Terentiovi zatím v českém prostředí, akademickém, 

divadelním i překladatelsko-nakladatelském, byla věnována mnohem menší pozornost než Plautovi. 

Toto téma je vhodné pro bakalářskou práci, vzhledem k nepříliš rozsáhlému materiálu (známých 

českých překladů Terentiových her je jen několik), a to zejména ve své základní podobě, vycházející 

z dat už někde zachycených – další pátrání, např. v archivech divadel či amatérských spolků po stopách 

zatím neznámých inscenací, nebo v obtížně přístupných antologiích (např. ve školních programech) po 

dalších přeložených ukázkách, by sice mohlo přinést nové objevy poopravující celkový obraz, ale 

přesahovalo by obvyklý rámec tohoto druhu prací.  

Práce na řešení tématu trvala poměrně dlouho (zadání v prosinci 2018), sám text vznikal hlavně 

v poslední fázi, kterou zkomplikovalo zavření knihoven a utlumení akademického provozu v jarním 

semestru 2020. Kol. Vojtíšková pracovala poměrně samostatně, v době, kdy to bylo možné, využívala 

konzultace, a hlavně mi většinu jednotlivých kapitol poslala v pracovní verzi. Struktura textu se dělí na 

dvě ne zcela homogenní hlavní části se samostatnými nadpisy: kap. 1 a 2 tvoří oddíl nadepsaný „Publius 

Terentius Afer“ (trochu matoucí je označení kap. 2. obecným titulem, ve skutečnosti se jedná o úvodní 

odstavec k podkapitole 2.1 „Jazyk a styl Terentiových her“).1 Hlavní část „České překlady T. her“ (str. 

14-45) tvoří osm různorodých kapitol: první dvě jsou věnovány obecnějším otázkám vývoje české 

překladatelské tradice a jejích přístupů, dalších pět se soustředí na jednotlivé terentiovské překlady – 

včetně ukázek v antologii vydané 1894 Timotejem Hrubým –, poslední obsahuje srovnání dvou českých 

překladů Eunucha, a to Králova a Šrámkova. Následuje stručný závěr, bibliografie a tabulková příloha 

(str. 53), která přehledně shrnuje sporé známé údaje o českých překladech a inscenacích Terentiových 

her. Právě tato tabulka jasně ukazuje poněkud zarážející specifičnost recepce Terentia v české kultuře: 

jediné známé inscenace (podle databáze Olympos2) pocházejí z doby kolem poloviny 16. století ze 

školního prostředí, překlady vznikly v rozpětí cca 90 let (mezi 1871 a 1962), nejnovější z nich (Šrámkův 

„Kleštěnec“) je už téměř sedmdesát let starý.3  

 
1 Struktura práce, jak ji zachycuje „Obsah“ (nečíslovaná str. 6), je přehledná, nicméně určitou disharmonii do ní 
vnáší třetí rovina, tj. podkapitoly, v celkem šesti případech: v žádné z kapitol není více než jedna, takže zavedení 
další roviny členění se nejeví moc oprávněné (téma členění práce na roviny je jedním z diskutovaných bodů na 
bakalářském semináři).  
2 Tato databáze není zmíněna v bibliografii.  
3 Stranou zůstala akademická recepce, která ale podle zadání nebyla povinnou součástí tématu.  
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První oddíl začíná velmi stručnou kapitolou nazvanou „Biografické minimum“, která se opírá o 

základní příručky dostupné v češtině (Conte, Šubrt, Stehlíková).4 Podrobnější je druhá kapitola, 

nadepsaná „Jazyk originálu jako překladatelský problém“ a věnovaná (viz výše) zejména charakterizaci 

Terentiova jazyka. Autorka nevycházela z monografie Andrease Bagorda (2001), která je zmíněna 

v zadání a kterou zřejmě kvůli uzavřeným knihovnám neměla k disposici, ale sama si našla další 

relevantní studie (zejména Karakasis 2005, doplněno o příslušné pasáže v úvodu k Barsbyho komentáři 

Eunucha z r. 19995). Všímá si zejména slovní zásoby (kolokvialismy, nadávky, helénismy, archaismy), 

ale také některých stylistických rysů jako pleonasmů, a ztotožňuje se s Karakasisovým závěrem, že 

Terentiův jazyk je „relativně pestrý“ a že Terentius využívá jazykových a stylistických rozdílů 

k charakterizaci postav nebo přinejmenším jejich typů. Tento závěr i k němu vedoucí detailní postřehy 

(kterých mohlo být k tomuto účelu uvedeno i víc) jsou dobrou základnou pro rozbory toho, jak si s nimi 

coby překladatelskými výzvami poradili jednotliví čeští překladatelé.  

Hlavní část otvírají čtyři strany teoretického a historického úvodu. V pasáži ke specifikům 

překládání dramatických textů6 (kap. 3) autorka vychází z prací z různých oborů (translatologie: Levý, 

Pelán, theatrologie: Drábek, Pavis), které si částečně doplnila sama oproti zadání. Za základ své metody 

si bere Pelánovu opozici – či spíše spektrum – konformní versus adaptační (str. 16); podobnou 

konceptualizaci nicméně nachází už u Levého, v jeho doporučení adaptace metrického systému 

originálu. Kap. 4 velmi stručně shrnuje vývoj metod překladu z klasických jazyků od počátků obrození 

po Nebeského, a slouží tak jako výchozí kontext pro analýzy v dalších kapitolách.  

Centrální pětice kapitol – věnovaných postupně Nebeskému, Hrubému, Královi, Pražákové a 

Šrámkovi – má stejnou strukturu: po životopisném medailonu překladatele (který čerpá informace ze 

sekundární literatury) následuje vlastní rozbor překladu Terentiovy hry, v rozsahu 2,5 až 4 stran. 

Medailony jsou sestaveny na základě encyklopedických zdrojů a syntetických prací (zejména Lexikon 

české literatury, Bibliografie překladů antických dramat, Antika a česká kultura) a předmluv/doslovů 

k překladům. Jádro a smysl celé práce spočívá v rozborových podkapitolách, v nichž měla autorka práce 

také největší prostor pro svoje vlastní postřehy a hypotézy. Ty zakládá na svých vlastních pozorováních, 

která občas doplňuje názory jiných (např. ze Stiebitzovy recenze na Pražákové „Dívku z Andru“), 

případně překladatelů samých. Pozornost je věnována především lexiku, slovosledu, úpravám počtu 

veršů, poznámkovému aparátu, nakládáním s dobovými termíny a reáliemi (včetně mytologických 

jmen) a nečetným vybraným pasážím, které autorka považuje za charakteristické pro překladatelovu 

metodu nebo v nich vidí ilustraci nějakého problému. Analýzy se nepouštějí příliš do hloubky, operují 

spíše v sondách. Nejpodrobnější je rozbor Nebeského „Bratří“, který – vedle očekávatelných výsledků 

– přináší také zajímavý postřeh, že Nebeský je jediný ze zkoumaných překladatelů, který se 

systematičtěji pokouší napodobit Terentiovu stylistickou diferenciaci postav. Úryvky z Hrubého 

antologie jsou přetištěny in extenso a konfrontovány s novějšími názory na jejich interpretaci (Parker 

1996). U Krále a Pražákové autorka uvádí i jejich teoretické názory (na překládání obecně resp. na 

nároky na „jevištní mluvu“). Oddíl uzavírá srovnání dvou českých překladů Eunucha, Králova a 

Šrámkova, v němž autorka svou metodu popisu rozvíjí nejvíce a ukazuje velmi odlišná východiska obou 

 
4 Pro potenciálního českého čtenáře práce je škoda, že české resp. do češtiny přeložené příručky nebyly 
doplněny cizojazyčnými zdroji, ke kterým nemá tak snadný přístup.  
5 Chybí v bibliografii.  
6 Termíny „dramatický“ a „divadelní“ jsou v práci používány jako synonyma, ačkoli by se nabízelo je v tomto 
kontextu používat diferencovaně např. pro překlady dramatických textů obecně („dramatický“) a překlady 
určené k inscenování („divadelní“).  
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překladatelů, jež se odrážejí i ve výsledné podobě jejich překladů. Každou z těchto kapitol zakončuje 

úvaha nad tím, k jakému účelu se daný překlad hodí – zda spíše k inscenování (nepřekvapivě oba 

Šrámkovy texty) nebo spíše ke čtení, se zvláštním zřetelem ke čtenářům silně poučeným, oborovým, 

např. studentům latiny (většina ostatních překladů).7 Toto rozlišení se v podstatě kryje s klasifikací 

překladatelské metody, která u Šrámka inklinuje spíše k adaptačním postupům, u ostatních ke 

konformním.  

Závěr shrnuje nejdůležitější postřehy: Nebeský se jako jediný snaží o stylové rozrůznění jazyka 

postav, ostatní volí spíše homogenní jazyk – Nebeský, Král a Pražáková spisovný s přesahy zejména 

směrem k archaismům, Šrámek „dal přednost hovorové češtině a současnému slovníku“ (str. 48). 

Zvláštní postavení Šrámkových překladů autorka spojuje s jeho profesionálním působením v divadle, 

které mu dalo větší citlivost pro akustické kvality textu a možnost jeho vnímání sluchem. Práci nemohlo 

uzavřít jiné konstatování, než že česká tradice je Terentiovi mnoho dlužna, protože jeho recepce 

v české kultuře je dosti hubená – na tomto místě by čtenář velmi ocenil srovnání s nějakými dalšími 

národními tradicemi (např. polskou, německou, francouzskou…), které by ukázalo, že taková situace 

rozhodně nevyplývá z toho, že by Terentius moderní čtenáře a diváky principiálně neoslovoval. 

Práce je psána kultivovaným jazykem, který prozrazuje autorčino bohemistické zázemí; na 

některým místech má nicméně tendenci k hovorovosti.8 Chyb a překlepů je poměrně málo,9 objevuje 

se nesystematické nakládání s kurzívou (zejména v titulech her). Z hlediska techniky odborné práce 

občas chybí odkaz na zdroj,10 vzácně se vyskytne nepřípadné nakládání s termíny.11  

Otázky k obhajobě:  

- ad str. 13: Jak si autorka vysvětluje rozdíly v jazyce dvojic starců ve hrách Adelphoe a 

Heautontimorumenos?  

- ad 15, pozn. 23: Proč – podle autorky – změna ve vnímání komiky měla mnohem menší 

dopad na recepci Plauta?  

- ad str. 19: Potvrdil rozbor „Bratrů“, že se Nebeský ve svých překladech snažil o „přirozený 

jazyk“?  

- ad str. 39: Vyjadřuje se Šrámek nějak blíže k předchozím českým překladům Terentiových 

her, resp. distancuje se od nich výslovně?  

 
7 Nutno dodat, že dospívá-li autorka k závěru, že např. Králův „Kleštěnec“ „poslouží skvěle čtenářům s klasickým 
vzděláním, zejména ke studijním účelům“, nevyznívá to příliš jako kompliment, protože to implikuje fakt, že 
přístup do živé kultury (ať už literární nebo divadelní) má takový počin spíše obtížný.  
8 12: (Plautus) „záměrně přehání s užíváním…“, „s kolokvialismy poněkud úzce souvisejí“; 13: „klidně čtyři i 
více…“; 16: „Jiří Pelán zas pracuje…“, „ze všech možných hledisek“ ; 18: „každičký prvek“; 26: „k jaksi 
topornému vyjadřování“; 27: „příčiny, z jakých…“; 33: „nebylo nic zvláštního“; 37: „asi nikoho moc nenadchlo“; 
38: „přibližoval … postavy … současným lidem“; 41: „vše v rámci mezí“; 44: „veliký problém“; 45: „více 
zastaralý“; 47: „mají … světlé a stinné stránky“. 
9 Viz např. dvojí opakování „nikdy“ na str. 7, 2. odstavec; „Suetonius“, str. 8, pozn. 3; 33: „k zítřku“; 34: „umně“. 
Poměrně neobvyklé je používání slovesa „zinscenovat“, které se v podobě termínu objevuje spíš jako simplex 
„inscenovat“.  
10 Např. na str. 10 u odvolání se na communis opinio na Plautův a Terentiův jazyk (včetně přesného odkazu na 
zmiňované místo v Caesarovi); 16, pozn. 29 chybí číslo strany (hesla v Pavisově slovníku); 21, pozn. 44 chybí 
přesný odkaz na Nebeského (na který se odvolává Levý).  
11 16: „ať už jde o formální stránku nebo třeba metrický systém“ (metrum je součástí formy); 26: „vyučoval 
klasickou filologii na gymnáziu“ (klasické jazyky, latinu a řečtinu); 29: „čímž se v češtině nejsnáze docílí 
jambického verše“ (spádu, kadence); 33: „substituční překladatelské teorie“ (metody, postupu, přístupu).  
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- závěrečná otázka: Jaké perspektivy vidí autorka pro další překladání Terentiových her do 

češtiny (možnosti, potřebnost, cílové publikum, inscenovatelnost…)?  

 

Závěr:  

Bakalářská práce Nicole Vojtíškové splňuje formální i obsahové požadavky kladené na tento 

typ prací. Proto ji doporučuji k obhajobě a jako výchozí navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze 30. srpna 2020     Mgr. Martin Bažil, PhD. 

 

 


