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Problematika uměleckého překladu dialektu a kulturního převodu prismatem českých 

překladů neapolské dramatiky 20. století 

 

předkládané v roce 2021 na Ústavu románských studií FFUK 

 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 
Doktorské studium Moniky Štefkové hodnotím jako zcela bezproblémové, ba příkladné. Doktorandka 
plnila řádně a včas studijní plán a už od prvního ročníku studia se věnovala odborné činnosti ve všech 
jeho předpokládaných složkách: publikace, výuka, aktivní účast na konferencích a kolokviích, jež 
doplnila i o složku uměleckého překladu, která se navíc váže přímo k tématu její disertační práce. 
Kromě povinných doktorských seminářů se na FFUK účastnila i dvou semestrálních seminářů 
literárněvědné badatelské skupiny TaM, Tradice a modernita, zaměřených právě na téma kulturního 
převodu.  Její odborné aktivity jsou rozsáhlé, proto je zde pouze stručně shrnu: 
 

• Publikovala dva odborné články související s tématem disertace v recenzovaném časopise a 
jeden článek prošel recenzním řízením, byl přijat k publikaci, ale vydání se zdrželo kvůli 
opatřením vzniklým v souvislosti s epidemií covid. 
 

• Aktivně vystoupila s příspěvkem na celkem třech prestižních mezinárodních zahraničních 
(Francie, Velká Británie, Itálie, podrobnosti viz autoreferát) a třech mezinárodních domácích 
konferencích a na dvou domácích literárněvědných kolokviích.  
 

• Aktivně se zapojila do výuky na oboru italianistka FFUK, kde vedla semestrální povinně 
volitelný kurz Kapitoly z italské kinematografie e oponovala celkem 5 bakalářských prací (viz 
autoreferát + práce Eleny Malcangiové Mezi snem a skutečností: koncepce irreálna ve 
vybraných prózách Anny Mare Ortese, která byla obhájena v září 2021, po odevzdání 
autoreferátu). 
 

• Na FSV UK vedla mezi lety 2018-21 kurzy italského jazyka praktického i odborného zaměření. 
Na FFUK vyučovala semestrální kurz italštiny pro politology. 
 

• Publikovala celkem 8 překladů italské beletrie, z nichž bych vyzdvihla překlad románu pro děti 
Vzdálenost mezi mnou a třešní (Paola Peretti), za nějž byla v loňském roce nominována na 
ocenění Zlatá stuha a překlad románu současné italské spisovatelky Nadii Terranovy Sbohem 
přízraky, který vyšel v prestižní edici Světová literatura nakladatelství Odeon. 
 

• Její překladatelská činnost čítá i další položky: v roce 2019 byla vybrána do Překladatelské dílny 
DILIA ve spolupráci s divadlem Letí. V rámci dílny přeložila hru Piera Lorenza Pisana Bratři, 
která byla uvedena jako scénické čtení ve Vile Štvanice 29. 11. 2019. 

 



• V roce 2020 se zapojila do dvouletého evropského projektu CELA (Connecting Emerging 
Literary Artists), jehož cílem je propojit začínající překladatele a začínající spisovatele z celkem 
10 zemí. 
 

• Spolupracovala i na ediční úpravě a rejstříku kolektivní monografie Růže je rosa e rose est růže 
(FFUK, 2021), jejímž stěžejním tématem je právě umělecký překlad a kolektivní monografie 
Poetiche del riso, věnované humoru a komice v italské literatuře přelomu 19. a 20. století, která 
vychází v nakladatelství Peter Lang. Z jejích edičních počinů mohu zmínit i redakci nového 
překladu Machiavelliho Vladaře v překladu Jana Bíby, jejž vydává nakladatelství Karolinum. 

 
Už z tohoto výčtu je patrné, že se doktorandka během studia všestranně zapojila do odborných i 
popularizačních činností oboru italianistika a má předpoklady své schopnosti rozvíjet a pracovat 
v oboru i nadále. 
 
 
II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Téma své disertační práce si Monika Štefková zvolila s ohledem na svůj odborný zájem o neapolský 
kulturní prostor a na znalost neapolského dialektu, kterému věnovala závěrečné práce 
v předchozích stupních studia na FFUK. Není to tedy práce čistě literárněvědná, ale spadá spíše do 
kategorie problematiky uměleckého překladu a kulturního převodu. Téma je v kontextu české 
italianistky originální a přináší nové poznatky, i proto, že se dotýká problematiky diglosie, která 
není v Itálii omezena jen na Neapol a Kampánii, naopak ji můžeme považovat za typický jazykový 
jev italské společnosti. Proto práce Moniky Štefkové může inspirovat k vlastnímu bádání další 
italianisty se zájmem o jiné italské regiony (Sicílie, Sardinie, Benátsko atd.) a o problematiku 
převodu kulturních reálií. 
Struktura je přehledná a výkladové schéma jasné. Oceňuji zejména podání širších kulturních či 
historických souvislostí, které se k analyzovaným dílům vážou, protože bez nich by 
translatologický rozbor zůstal vázán pouze na specifika jazyková, jež se však často opírají právě o 
kulturní kontext a konkrétní reálie. 
Práce se opírá o kvalitní odbornou literaturu, ale je ve značné míře původní. Překvapivé jsou i 
výsledky: zejména použití konformního přístupu i u překladatelů starší generace, navíc u překladu 
dramatického textu, kde musí být účinek na diváka bezprostřední.  
Za přínosné pokládám i pasáže věnované problematice obecné češtiny, doktorandka přesvědčivě 
dokládá, že její užití je při překladu textů s prvky diglosie, zejména tam, kde mluvčí plynule 
přechází ze standardního jazyka do dialektu (či do regionální formy jazyka), vhodné. Otázkou však 
zůstává vnímání obecné češtiny na celém území naší republiky, protože se ukazuje, že zejména 
moravští mluvčí k ní mají vážné výhrady.  
 

 
III. Závěr 
Vzhledem k výše řečenému je myslím zřejmé, že doktorské studium mgr. Moniky Štefové hodnotím 
jako úspěšné  a její disertační práci považuji za zdařilou, opravňující k získání titulu Ph.D. 
 
Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako prospěla. 
 
 
 
10. září 2021 PhDr. Alice Flemrová Ph.D. 
  školitelka 
   
 



 


