
Abstrakt 

 

Tato disertační práce se věnuje neapolské dramatice 20. století; je rozdělena do dvou hlavních 

částí. První část představuje dílo tří významných neapolských dramatiků: Eduarda De Filippa, 

Annibaleho Ruccella a Enza Moscata. Zasazuje jejich tvorbu do společenskohistorického 

kontextu a nahlíží ji z hlediska těch nejdůležitějších životopisných dat. Dále se zaměřuje na 

tvorbu uměleckého proudu zvaného Nová neapolská dramatika, do něhož bývají řazeni oba 

mladší dramatikové, a zkoumá, v jakém smyslu a jestli vůbec navazovala mladší generace na 

bohaté dílo Eduarda De Filippa a pomyslně také na tradici neapolského divadla. Druhá část 

práce čerpá z poznatků získaných literárněhistorickým bádáním v části první a využívá je k 

úvaze nad optimálním převodem analyzovaných her do češtiny. Úvodem se krátce věnuje 

odvěkým teoretickým otázkám překladu a představuje dvě hlavní překladatelské strategie, a to 

překlad konformní a překlad adaptační. Po vytyčení problematických rysů traktovaných děl 

z překladatelského pohledu se text s ohledem na tyto skutečnosti zamýšlí nad tím, jak je co 

nejvěrněji převést do češtiny a jak docílit toho, aby byl zdárně proveden kulturní transfer. Práce 

se ve značné míře zabývá otázkou jazyka, jelikož velké procento zkoumaných her je 

vícejazyčné a (především) kombinace neapolštiny a italštiny v nich funguje nejen na rovině 

geografické, ale také sociální, a navrhuje konkrétní řešení pro překladatele do češtiny. Zabývá 

se mimo jiné i problematickou otázkou mísení jazykových rejstříků a opět nabízí řešení 

prostřednictvím konkrétních jazykových útvarů vhodných pro převod. V poslední části se práce 

zabývá analýzou již existujících českých překladů, konkrétně jsou to hry Starosta čtvrti Sanita 

v překladu Jana Makaria, Sobota, neděle a pondělí a Vánoce u Cupiellů v překladu Zdeňka 

Digrina, Ferdinando v překladu Anny Kareninové a Pět růží pro Jennifer, Pièce noire a 

Přímořský bordel s městem v překladu Terezy Sieglové. Výsledky analýzy, která se zaměřuje 

především na volbu překladatelské strategie, její blízkost k řešením navrhovaným touto prací, 



užití jazykových prostředků a na míru úspěšnosti kulturního transferu, jsou shrnuty v závěru 

práce. 

 


