
Posudek diplomové práce: 
"Převod vlastních jmen v českých překladech švédské literatury pro děti po roce 1900 
zkoumaný na pěti překladech díla Selmy LagerlOfové: Ni/s Holgerssons underbara resa 
genom Sverige" 

Diplomandka: Linda Kaprová (švédština) 

Diplomandka Linda Kaprová si jako cíl své práce (nesoucí nelibě kostrbatý titul) 
stanovila srovnat pětici překladů vlastivědného příběhu pro děti Ni/s Holgerssons underbara 
resa genom Sverige (1906-1907) švédské autorky Selmy LagerlMové (1858-1940) a na tomto 
základě definovat "případnou podobu norem, jimiž se překládání dětské literatury mohlo ( ... ) 
řídit." (str. 1) Vzhledem k tomu, že překladů je větší množství, přičemž první hodnocený 
vyšel v roce 1911 a dosud poslední v roce 2005, poskytují pro podobnou formulaci problému 
dobrý základ. Fakt, že první tři vyšly v těsném sledu (1911-1913) sice reprezentativnost 
materiálu z hlediska diachronní perspektivy oslabuje, avšak diplomandka na tento fakt 
upozorňuje a v závěru z něho vytěží velmi věrohodný závěr, že totiž na počátku 20. století 
panovala značná volnost soudobé překladatelské normy, což zase pravděpodobně souvisí 
s omezeným okruhem odborné veřejnosti kontrolující kvalitu překladů. (str. 117) Navíc 
uvedená skutečnost svědčí i tom, že koordinace mezi překladateli zřejmě vázla. Diplomandka 
ovšem okruh svého srovnání vymezila ještě úžeji: zaměřila se pouze na srovnání 
překladatelských řešení v kategorii proprií, konkrétně zoonym a toponym. 

Stanovený cíl diplomandka splnila s příkladnou systematičností,. důkladností a 
pečlivostí. V teoretické části zcela přesně vymezuje veškeré termíny a pojmy, s nimiž pracuje 
v praktické části, a práce se tak nese v duchu terminologické jasnosti a preciznosti. Velmi 
vypovídající a poučený je přehled teorií překladu a možných pohledů na hodnocení 
překladatelské činnosti, přičemž diplomandka sama se ve své práce rozhodla přiklonit 
k pozici deskriptivní translatologie a teorie skoposu. V závěru práce tudíž na základě 
předchozího srovnání pěti překladatelských řešení nazírá na jednotlivé překladate Iské verze 
funkčním pohledem. V teoretické části je podnětný rovněž přehled teoretických postojů 
k překladu proprií. V úvodu praktické části diplomandka charakterizuje zdrojový text a 
výstižně představuje všech pět překladů. Vlastní praktická část, tedy rozbor a srovnání 
překladatelských řešení, je velice zevrubná a obšírně zpracovaná. 

V závěru diplomandka shrnuje funkci cílových textů a přesvědčivě argumentuje, že: 
v případě ohlasu T. E. Tisovského z roku 1911 není hlavním těžištěm pedagogický 
aspekt textu, nýbrž pohádkový příběh a důraz je zde položen na estetickou stránku 
překladu. 

Karlu Rypáčkovi (1913) šlo při překládání především o zachování informačního 
potenciálu původního díla, a také proto převod vybavil obšírným poznámkovým 
aparátem. Rypáčkův překlad se snaží o věrnost a je spíše vlastivědou, narativnost hraje 
podružnou roli. 
překlad Emila Waltera (1913) je ze všech analyzovaných děl nejvíce poznamenán 
překladatelskými chybami a tvůrce zjevně nezvolil žádnou ucelenou koncepci, i proto 
je hodnocení z hlediska funkce překladu obtížné. 
překladatelka Dagmar Pallasová (1957) klade důraz především na funkci estetickou, 
nikoli pedagogicko-vlastivědnou. 
překlad Dagmar Hartlové (2005) nevycházející z původní Lagerlofové verze, nýbrž ze 
švédské adaptace, v níž je vlastivědná část eliminována, se z funkčního pohledu 
soustřeďuje na rovinu příběhu a vyznačuje se rovnováhou mezi exotizací a 
naturalizací. 



Co do stanoveného cíle, tedy vysledovat v překladatelském úzu v průběhu 20. století 
vývoj, diplomandka konstatuje, že ten lze zaznamenat pouze v oblasti toponym. Právě zde 
spočívá nejpodstatnější závěr práce. Ten zní - opět poněkud kostrbatě formulován - takto: 
"V průběhu sledovaného vývoje jsme tedy zaznamenali ( ... ) vývoj k důslednější věrnosti 
formě, která [forma? pozn. HB] se též projevuje silnějším respektováním lexikalizované 
gramatické formy propria (převáděním propria včetně členu určitého) za současného 
zachování funkcí originálu." (str. 119) Diplomandka tedy v oblasti překladu toponym 
zjistila posun k hojnějšímu užití transference, která je případně doplněna o vnitřní 
poznámku. 

Nedostatky diplomové práce jsou více méně formální povahy ajde většinou o 
drobnosti. Někde je sporné řazení kapitol ajejich členění (například kapitola 6 a 8), 
kapitola 7 je v podstatě redundantní celá: diplomandka si za cíl stanovila srovnání zoonym 
a toponym, proč se tedy bez udání bližšího důvodu rozepisuje o antroponymech a 
chrématonymech? 

Diplomandka se několikrát opakuje (například vymezení zkoumaného pole zmiňuje 
dokonce třikrát, a to na str. 1, na str. 9 a pak v celé kapitole 8; opakuje se i rozbor 
gramatického rodu postavy Gripe na str. 50 a opět na str. 51). 

Sporné je, pokud diplomandka převod toponyma Eriksberg s koncovým neznělým -k 
(Eriskberk) hodnotí jako chybu, a nezvažuje možnost lokalizace (viz české ekvivalenty 
německých místních názvů končících na -berg). 

Poněkud logicky pochybné je tvrzení, že v daném kontextu Tisovským zvolené 
apelativum "pekelná jáma" jako překlad švédského propria "Helveteshiilet" nedává smysl, 
a tudíž - tak zní diplomandčin závěr - "se jedná o omyl pravopisný ( ... )" (str. 69) Je toto 
skutečně pádný argument? 

Polemizovat lze i s rozborem překladu toponyma Nordmarken na straně 80 - podle 
mého soudu se jedná o jednoznačný kalk a navíc o exonymum, které funkci identifikační 
nijak neoslabuje. 

Diplomandčiny vyjadřovací schopnosti jsou na velmi dobré úrovni, přesto jsou místy 
formulace v diplomové práci matoucí nebo nejasné. Například na straně 44: ,,( ... ) 
švédština coby jazyk analytický, velmi snadno tvoří nová kompozita. Odpadá totiž 
problém s tvořením flexe." (?) Nebo jak rozumět větě "Jak již prokazuje Levý ve své práci 
České teorie překladu (Levý 1996), výsledky příklonu k normě volnosti bývají umělecky 
hodnotná díla." (str. 110). Dosti temnáje i tato sentence: "Walter naopak vychází spíše 
z originál u, který se snaží s minimálním úsilím zprostředkovat cílové kultuře." (str. 113) 
Na vrub formulačním obtížím přičítám i věty, kde diplomandkajako vědma nahlíží do 
hlav překladatelů a předkládá nám jejich domnělé intence: "Tisovský zřejmě předpokládá, 
že původní informační obsah je příliš vysoký ( ... )". Co pan Tisovský předpokládal (byť 
bychom to oslabili modální částicí zřejmě), věru uhodnout ani doložit nelze. 

Co znamená několikrát použitý termín ko-text uvedený např. na straně 78 a 82? Pokud 
se jedná o odborný termín, měla jej diplomandka vysvětlit. 

Za prohřešek proti jinak konsekventně odbornému stylu považuji opakované užívání 
slovesa "vidět" ve smyslu "usuzovat" nebo "považovat". Například na straně 36 a 71 ("Z 
uvedených proprií je vidět ... "). 

Tyto menší výhrady ale snižují kvality práce jen nepodstatně. Práci vřele doporučuji 
k obhajobě. 

V Praze, dne 21. 1. 2009 

Helena Březinová, Ph. D. 
vedoucí práce 
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