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Diplomant si klade za cíl nastínit přijetí Haškova "Švějka" v českém a německém prostředí, a 
na tomto pozadí zhodnotit překlad Grete Reinerové z roku 1926, který je dosud jediným 
německým překladem I Jaškova románu. 
V první části se autor podrobně zabývá podněty a okolnostmi vzniku románu, jeho ohlasem u 
české kritiky a dobovými polemikami v tisku, reinterpretací knihy v polovině třicátých let 
vlivem fašistického nebezpečí, marxistickými výklady v dobách komunistického režimu i 
polemikou Karla Kosíka, Miroslava Červenky, Radka Pytlíka aj., která probíhala v šedesátých 
letech, až po Blažíčkovu monografii z roku 1991. Registruje též některé interpretace a ohlasy 
z posledních patnácti let, včetně dramatizací, a tak doplňuje Mědílkovu Bibliografii J. Haška 
z roku 1983. Ve zvláštní kapitole shrnuje poznatky ze stylistických analýz Haškova románu, 
zejména Danešovy a Jankovičovy. 
Druhou část uvádí teoretická kapitola "Východiska translatologické analýzy". Východiskem 
je diplomantovi pragmatická teorie jazyka a pragmatická teorie překladu (H. Vermccr. K. 
Reissová), avšak mezi použitou sekundární literaturou jejich díla patrně nedopatřením 
neuvádí. Podává základní fakta o vzniku překladu z pera pražské překladatelky a žurnalistky 
Reinerové i o pražské němčině, již překladatelka v převodu použila. Teoretické pasáž.e 
diplomant zdařile propojuje s rozborem konkrétního literárního textu. Ve zvláštní kapitole 
shrnuje poznatky a názory o překladu Reinerové, které vyslovili v obsáhlejších pracích 
(disertačních a diplomových) P. Petr, P. Trost, Ludvík M. Gregor a Ch. Kassesová. 
Ve vlastní translatologické analýze, tvořící těžiště práce, rozebírá tři vybrané kapitoly, které 
mají reprezentativní charakter. Věnuje pozornost stylistickým prostředkům s komickým 
účinkem, práci s lexikem, vztahu mezi přímou řečí a pásmem vypravěče a zejména pasážím 
v cizích jazycích (maďarštině, ruštině) a pasážím mísícím jazyky. Zabývá se překladatelským 
řešením těchto obtížných míst textu, vyznačujících se vícejazyčností, a přehledně člení způsob 
řešení do šesti kategorií. Uvedené příklady dokáže zhodnotit a zobecnit, pro větší přehlednost 
sestavil i tabulku. 
Poslední kapitola práce se soustřeďuje na recepci "Švejka" (tj. překladu G. Reinerové, event. 
jeho dramatizací) v německy mluvícím prostředí, počínaje Maxem Brodem až po 
Schamschulovu intepretaci v německy psaných dějinách české literatury z roku 2004. 
Diplomant shromáždil a prostudoval velké množství materiálu, v němž se dokázal orientovat 
a samostatně jej zpracovat. Práce je čtivá a zajímavá a je škoda, že jinak zdařilou práci kazí 
drobné nedostatky jako např. nejasné členění primární a sekundární literatury, v češtině 
nevhodné užívání genitivu (např. "studii Trosta" - str. 62, "Hodnocení Petra a Trosta'·, 
"Hodnocení Gregora" - str.64 aj.), pravopisné nejasnosti (např. Švejkovské látky - str. 16 
versus se švejkovskou tematikou - str. 17), neopravené překlepy (např. leze vysvětlit - str. 61, 
Karslplatz - str.64, Kleinseinter Deutsch - str. 65, Recepci Švejka v německý hovořícím 
zahraničí. .. (se) zabývali - str.6, čtenář§ - str. 179, buražoaznÍ řád - str. 179, aj.). 
Přes tyto nedostatky hodnotím práci jako výbornou. . /) 
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V Praze 26. ledna 2009 DoclrhDr. Gabriela Veselá, CSc. 


