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          Diplomová práce  Jana Štroblová jako překladatelka a vykladačka Mariny Cvetajevové  

přes jasný hlavní záměr sleduje více důležitých cílů, čemuž odpovídá obsahová struktura 

práce. 

          První kapitola je nazvána příznačně Jana Štroblová a diplomantce se v ní podařilo 

představit osobnost Jany Štroblové komplexně a vyváženě, jak si to v Úvodu práce kladla za 

cíl. Od životopisných informací, životních peripetií, občanských postojů a lidských pocitů 

Jany Štroblové se dostáváme k její básnické tvorbě a nakonec k tvorbě překladatelské. 

Množství a rozmanitost jazyků, z nichž dokázala poezii přebásnit do češtiny, je překvapivá 

(stará poezie čínská, tibetská, arabská, poezie psaná v angličtině, arménštině, maďarštině…). 

Pozornost je ovšem už zde upřena k faktu, že největší část překladatelské práce Jany 

Štroblové patří Marině Cvetajevové. 

          Druhá kapitola nese název Marina Cvetajevová a Jana Štroblová a diplomantka si v ní 

klade za cíl popsat vztah překladatelky k překládané autorce. V podkapitolách Marina 

Cvetajevová očima Jany Štroblové a Osobnost Jany Štroblové a Mariny Cvetajevové si všímá 

jednak toho, nakolik byla Janě Štroblové Cvetajevová blízká svou tvorbou, ale hlavně se snaží 

sledovat paralely v osobnostech, hodnotách a postojích obou básnířek. Dospívá při tom 

k závěru, že Jana Štroblová překládala verše Cvetajevové jednak proto, že jí byly blízké, ale 

významnou roli zde hrál i fakt, že sympatizovala s její osobností. Třetí podkapitola nazvaná 

Poetika Jany Štroblové a Mariny Cvetajevové je již věnována poetice původní básnické 

tvorby obou básnířek. Diplomantka zkoumá jejich poetiku v deseti různých výrazně 

příznakových segmentech (např. aktualizace básnického jazyka, práce s rytmem, pojetí lásky, 

přítomnost smrti, únik z reality, humanismus, aktualizace čtenáře…). Z teoretického a 

analytického hlediska jde o zajímavě zpracovanou část diplomové práce, s četnými příklady a 

paralelami, s ukázkami shod, ale i existujících rozdílů. 

          Třetí kapitola Marina Cvetajevová v překladu Jany Štroblové je zaměřena na reflexe 

překladů Jany Štroblové. Je to stěžejní kapitola diplomové práce. Zahrnuje Poemu konce a 

Poemu hory s hodnocením překladu Jany Štroblové a Hany Vrbové Olgou Uličnou, Pokus o 

žárlivost (s rozborem diplomantky Anny Černé), eseje Cvetajevové v překladech Štroblové a 

Zábrany (porovnávaných diplomantkou Zuzanou Šťastnou) a nakonec překlady rané poezie 

Cvetajevové z pera Štroblové a Vrbové (v diplomové práci Michaely Jeřábkové). Celá 

kapitola je podána a zpracována velmi kultivovaně, včetně poznámek nesouhlasných (srov. 

zejm. reakci na reflexi Olgy Uličné). Výhrady diplomantky a její konstatování, že některé 

závěry (nepříznivé vůči překladům Štroblové) vyplývají z přílišného lpění na formální stránce 

originálu, mají své opodstatnění.  

           Třetí kapitolu uzavírá významná, ač nepříliš obsáhlá podkapitola Překladatelská 

metoda Jany Štroblové, v níž jsou uvedeny a zobecněny zásadní diplomantčiny poznatky o 

překladatelské metodě této básnířky.   

          Diplomová práce je zajímavá i svou přílohou, kterou je Rozhovor s Janou Štroblovou. 

Ten v mnohém doplňuje a upřesňuje jak některé údaje životopisné, tak i další otázky, včetně 

postupů překladatelských. 



          Diplomová práce je významným příspěvkem k tématu, kterým se zabývá. Opírá se o 

bohatou odbornou literaturu, u níž bych navíc ráda vyzdvihla obsahovou a formální preciznost 

zpracování. Práce má veškeré náležitosti. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

známkou výborně.  
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