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Lze zkoumat překladatelskou činnost žen spojených s „Americkým klubem dam“ v Praze v 19. a 
raném 20. století? 
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První, co zaujme, je specificky nastolené téma práce: jako by jejím předmětem nebyla sama 
v titulu zmíněná „překladatelská činnost“, nýbrž možnost jejího zkoumání, což přece tak 
docela neplatí. Ale budiž. 
Autorka si jako klíč ke svému počinu na poli dějin překladatelství v českých zemích zvolila 
kontext jednoho konkrétního pražského spolku zaměřeného na vzdělávání žen a toto 
rozhodnutí její práci dodalo solidní východisko a rámec a umožnilo dojít k výsledku, který 
(zejména v souhře souboru medailonů /s. 52–68/ a bibliografických soupisů, jež tvoří Přílohu 1 
/s. 91–120/) přináší určité cenné zpřehlednění v dosud stále jen spíše útržkovitě odhalované 
oblasti dějin písemnictví. Zvolený klíč v sobě ovšem nese riziko paušálnosti a mechaničnosti 
(spojitost s AKD byla u jednotlivých žen patrně různě intenzivní a trvalá, stejně jako byly 
odlišné jednotlivé překladatelské „příběhy“), jsou s ním nicméně spojeny i nepopiratelné zisky 
v podobě pozornosti věnované – byť nutně jen krátce, letmo – i osobnostem žen, jimž se 
takové pozornosti zatím nedostalo. 
V úvodních partiích autorka jednak eviduje dosavadní sekundární literaturu, jednak načrtává 
základní parametry svého pojetí. Ve zkratce, přitom uceleně se jí také daří představit dějiny 
ženského spolkového života v českých zemích v průběhu 19. století, ovšem – v souladu 
s nacionálně aktivizující povahou AKD – jen se zřetelem k jeho českojazyčné variantě. Příklad 
Elsy Goller, u něhož se autorka ostatně sama pozastavuje (s. 43), přitom ukazuje, že ženy 
z okruhu AKD mohly nalézat překladatelské příležitosti i v prostředí německojazyčném, a to 
nejen ve staročeském deníku Politik, ale také ve velkých ryze německých denících pražských 
(Bohemia, Prager Tagblatt) i mimopražských. Situaci si tu autorka ulehčila tím, že se soustředí 
na knižní produkci (a zmínky o publikacích v periodickém tisku opakovaně označuje ponejvíce 
za stopu výjimečných nálezů). 
Celkem velký prostor autorka věnuje popisu toho, jak postupovala. Jako rozcestník jí posloužil 
soupis členek AKD v knize Mileny Secké, u jmen, kde součástí charakteristiky byla evidence 
překladatelské aktivity, byl tento prvotní signál rozvinut pomocí dalších zdrojů – v první řadě 
Souborného katalogu ČR. Kvitovat lze ochotu nahlížet do inventářů k fondům LA PNP, 
nerozumím nicméně příliš tomu, jak je v poznámce č. 17 vysvětlena rezignace na práci 
s korespondencí mezi členkami AKD; taková rešerše a její zúročení v rámci výkladu by myslím 
věci spíš prospěly, i jako oživující, individualizující prvek vyrovnávající převahu kvantitativního 
přístupu (k jednomu z kvantifikujících momentů, totiž žánrovému rozlišení překladů /s. 45–
46/, se osměluju připojit výhradu, že v době o níž je v práci řeč, zahrnoval pojem beletrie i 
drama, poezii a libreta /srov. heslo Belletrie v OSN, daný svazek vyšel v roce 1890/). 
V úvodu k souboru medailonů 43 překladatelek (nemělo v pozn. 28 stát namísto 
„bibliografické“: „biografické“?) jim autorka vytyčuje zaměření na „otázku vztahu mezi 
autorskou tvorbou a překladatelskou činností“; nejsem si však jist, že zvolený drobný formát 
může něčemu takovému dostát, pokud bychom chtěli onen „vztah“ chápat nějak odstíněněji 
než ve smyslu časové předchůdnosti či následnosti. Je-li preferovaným médiem kniha, 
víceméně odpadá moment samostatné excerpce v dobovém tisku, avšak – i vzhledem k výše 
naznačené možnosti individuálního ozvláštnění – je velká škoda, že stranou zůstal i potenciál 



databáze Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945. Lze předpokládat, že její 
odkazová (tematická) část by zachytila i leckterou z knih, zároveň s informací o její kritické 
reflexi, obecně by obě – autorská i odkazová – části této bibliografie mohly vynést zajímavé 
indicie k jednotlivým překladatelkám... Pro příklad: pohled do autorské části Retrobi umožňuje 
(pod Augustinová Božena) nahlédnout, že v letech 1905–06 vycházely v Osvětě její vzpomínky 
Vácslav Zelený. Ze života otce svého, odhalující, že otcem Bož. Augustinové nebyl nikdo jiný 
než proslulý životopisec Václav Zelený… atd. Jiný příklad: v odkazové části Retr. bibl. lze mj. 
najít záznam o edici korespondence Sofie Podlipské a Josefiny Brdlíkové, kterou pro Výroční 
zprávu dívčího gymnasia spolku Minervy 1910 připravil Albert Pražák… 
I přes uvedené výhrady a poznámky lze konstatovat, že předložená práce dostála – byť 
oproštěněji, než bylo podle mého nutné – úkolu, který si vytyčila. Autorka formuluje úsporně, 
jasně a spolehlivě, jen ojediněle lze narazit na výpadky z nepozornosti (kupř. „neprodané 
dívky“ m. dívek „neprovdaných“ na s. 16), celek je komponován příhodně; pochybnost 
vyvolává pouze začlenění analýzy vybraných úryvků (překlad/originál), jež je jistě srozumitelné 
vzhledem k autorčinu oborovému zázemí, se zřetelem k jinak spíše socio-taxativnímu 
zaměření práce však náhlá filologická detailnost působí poněkud cizorodě, fragmentárně. 
 
Doporučuji práci k obhajobě, a sice s hodnocením velmi dobře. 
 
 
V Praze, dne 24. 1. 2021   Mgr. Michal Topor, Ph.D., oponent 
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