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Posudek diplomové práce 

Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka v italských překladech, 

kterou předložil bc. Kryštof Holanec 

na oboru Italianistika, FFUK, srpen 2021 

 

 

 

 

 

Kryštof Holanec se komparací existujících českých překladů italského díla věnoval už ve své 

bakalářské práci, kdy zkoumal převody Pinocchia Carla Collodiho. Byla to sice práce zdařilá, 

ale s potěšením konstatuji, že předložená práce diplomová dokládá kvalitativní posun jak 

v metodice analýz, tak i po interpretační a formulační stránce. Je to práce pečlivá, přehledná, 

detailní a v neposlední řadě i čtivá. 

 Diplomant zkoumá všechny čtyři dosud existující italské překlady slavného Haškova 

románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války: překlad Venosty Vorlíčka vydaný na 

počátku padesátých let minulého století, překlad Renata Poggioliho a Bruna Meriggiho, který 

vycházel v letech šedesátých (ale Poggioli na něm pracoval už ve třicátých letech), překlad 

Giuseppa Dierny, poprvé publikovaný v roce 2010 a nejnovější překlad Annalisy Cosentino 

z roku 2014.  

 Teoreticky se opírá zejména o translatologické dílo Jiřího Levého, Gideona Touryho a 

Lawrence Venutiho, od něhož přejímá i terminologie překlad domestikační x překlad 

foreignizační (i když mohl sáhnout i po termínech adaptační x konfrontační, které v českém 

prostředí s úspěchem zavedl vedoucí jeho práce profesor Jiří Pelán).  Největší přínos 

předložené práce spočívá po mém soudu v drobnohledných komparativních analýzách 

věnovaných převodu vybraných lexikálních, frazeologických a stylistických prvků-problémů.   

 Pochvalu si zaslouží i úvodní faktografické kapitoly, věnované jak životu Jaroslava 

Haška, tak i „životu“ jeho slavné románové postavy i románu samotného. Stručně jsou 

představeni i jednotliví překladatelé Švejka. Závěry, ke kterým práce dochází nejsou 
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k obecnému vývoji překladatelských trendů a přístupů překvapivé: starší překladatelé se 

mnohem častěji uchylují k domestikaci a adaptují zejména lexikum pro domácí čtenáře, 

zatímco oba současní překladatelé dávají přednost foreignizačnímu přístupu. Diplomant na 

základě svých dílčích analýz vyhodnotil jako nejzdařilejší překlad významné bohemistky 

Annalisy Cosentino, ale je si vědom skutečnosti, že u překladů vzniklých s odstupem 

desetiletí a nahlížených chronologicky je třeba brát v potaz dobový kontext, ale do jisté míry 

je třeba zohlednit i zkušenosti překladatele. Např. historicky první překladatel Švejka do 

italštiny Venosta Vorlíček, o němž máme velmi málo dochovaných informací, měl 

pravděpodobně nejen handicap neostatečné znalosti výchozího jazyka, ale nejspíš mu chyběla 

i překladatelská průprava a zkušenosti. Důležitá je i diplomantova zmínka o absenci dobré 

redakční práce, která je pro výslednou podobu přeloženého textu velice důležitá a nelze ji 

podcnovat.  Práce Kryštofa Holance je nicméně cenná především díky přehlednému 

zpracování řešení jednotlivých překladatelů, které nám umožňuje učinit i jisté závěry 

obecnějšího rázu týkající se vývoje překladu krásné literatury v průběhu více než půl století. 

 Pro další závěry by bylo potřeba zohlednit i rovinu syntaxtickou, která bývá 

v překladatelských analýzách poněkud opomíjena, přitom právě ona vytváří např. rytmus, 

který je pro čtenáře v cílovém jazyce důležitý.  

 Zásadní připomínky k práci nemám, jistě, ne všechny diplomantovy komentáře 

k jednotlivým překladatelským řešením bych podepsala bez výhrad, ale to už je věc dosti 

subjektivních kritérií. Zarazila mě pouze v teoretické kapitole pasáž věnovaná překladu 

věrnému a volnému: „Věrný překlad se zaměřuje na momenty zvláštní a volný překlad se 

zaměřuje na obecné momenty. Tyto dvě metody se pro zjednodušení dají rozlišit jako překlad 

‚slovo za slovo‘ tedy překlad ‚doslovný‘, ‚věrný‘ překlad a překlad ‚myšlenky za myšlenku‘ 

tedy překlad ‚volný‘.“ (s. 32)  Z práce vyplývá, že diplomant pasáž přebírá z kompilativního 

manuálu kolektivu pod vedením Jitky Zehnalové nazvaného Kvalita a hodnocení překladu: 
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modely a aplikace.  Domnívám se, že doslovný překlad nelze zaměňovat za věrný a překlad 

„myšlenky za myšlenku“ posuzovat apriori jako volný. Otázka věrnosti a volnosti překladu je 

mnohem složitější a nelze ji shrnout do takto jednoduché poučky. K tomuto problému bych se 

ráda vrátila u obhajoby, zajímal by mě diplomantův názor. 

 

Úhrnem: jak jsem už předeslala, mé hodnocení předložené práce je kladné, pokládám ji za 

zdařilou a přínosnou. Stylistická i gramatická úroveň je vysoká, překvapil mě proto vyslovený 

návrh, aby byla „sjednána náprava“ (s. 108). Což je proveditelné, ale autor měl spíš na mysli 

význam „zajistit, vykonat“ než „domluvit, smluvit“. V každém případě jsou podobné chyby 

ojedinělé.  Diplomovou práci Kryštofa Holance proto můžu doporučit k obhajobě bez 

výhrad. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

 

 

Porto Empedocle, 30. srpna 2021    PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

        oponentka 

 

 

 

 

 


