
ŠKOLITELSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE ANETY KRAUSOVÉ 
„Jana Štroblová jako překladatelka a vykladačka Mariny Cvetajevové“ (FF UK, 2017) 

 
 
Diplomová práce je věnována překladatelské a básnické osobnosti Jany Štroblové, v této míře 
komplexnosti dosud nezmapované. Vzhledem k básnicky přesvědčivým, ba mimořádným 
překladům Jany Štroblové z děl Mariny Cvetajevové, jedné z nejtalentovanějších ruských 
autorek 20. století, jde o téma, které představuje nepřehlédnutelnou kapitolu dějin českého 
překladu.  
 
V prvé řadě oceňuji, že diplomantka si pro vykreslení portrétu Jany Štroblové zvolila jasný a 
opodstatněný úhel pohledu: pokusila nalézt nosné paralely mezi její osobností a osobností 
Mariny Cvetajevové, respektive mezi poetikami a básnickými světy obou autorek. Nadto se jí, 
myslím, podařilo zachytit také nejdůležitější paralely sbližující obě básnířky v rovině 
životopisné a duchovní. Zvolený úhel pohledu diplomantce umožnil vytvořit takový portrét 
české překladatelky, který bez dlouhých odboček míří k tomu hlavnímu: Proč se právě 
Cvetajevová stala „ortelnou“ autorkou Jany Štroblové a jaké předpoklady měla právě Jana 
Štroblová k tomu, aby formálně komplikované a významově krajně sevřené (až kryptické) 
verše ruské básnířky dokázala převést tak, že její překlady ve výsledku nepůsobí jako překlady, 
nýbrž jako „poezie sama – silná a opojná“ (s. 45) a že se v nich podařilo převést „nejenom 
náznaky, ale i zámlky“ (s. 58). 
 
Při hledání paralel diplomantka vychází z řady studií od renomovaných literárních kritiků a 
historiků, zejména Rudolfa Matyse (v případě poezie Jany Štroblové) a Marii Razumovsky, 
Galiny Vaněčkové, Olgy Uličné, Zdeňka Mathausera a Jiřího Honzíka (v případě veršů Mariny 
Cvetajevové). Přesto její text nepůsobí jako bezduchý kompilát cizích názorů a postřehů, nýbrž 
jako organicky propojený celek, nabízející důležité konfrontace závěrů dřívějších analýz.  
 
Za klíčové pak pokládám samotné hodnocení cvetajevovských překladů Jany Štroblové. I zde 
se diplomantka opírá o mnoho předchozích výzkumů, zejména rusistky Olgy Uličné, která se 
zabývala srovnáním těchto překladů s překlady Hany Vrbové. Nechybí tu ovšem ani přehledně 
podané závěry z několika diplomových prací obhájených na Univerzitě Karlově či Univerzitě 
Palackého, jež se (zčásti či cele) věnují Marině Cvetajevové a/nebo Janě Štroblové. 
 
Stěžejní součást hodnocení nicméně tvoří rekapitulace závěrů překladatelských analýz Olgy 
Uličné, konfrontujících překladatelskou metodu Jany Štroblové s metodou Hany Vrbové. Do 
této konfrontace diplomantka vstupuje s několika vlastními analýzami, sice drobnými, avšak 
dosti průkaznými a vposledu korigujícími závěry badatelky Uličné. Diplomantka přesvědčivě 
dokládá, že hledisko, které česká badatelka ve své srovnávací analýze uplatnila, je zaměřeno 
na formální, prozodické rysy originálu, přičemž metaforika a hlavně významy veršů 
Cvetajevové zde zůstávají namnoze opomenuty. Domnívám se, že tato korekce předchozího 
bádání je namístě a že přináší inspirativní podněty pro zevrubnější přehodnocení českých 
překladů Štroblové a Vrbové z díla Mariny Cvetajevové.  
 
Diplomovou práci uzavírá řízený rozhovor s Janou Štroblovou, který navazuje na knihu 
rozhovorů s doyeny českého literárního překladu „Slovo za slovem“ a představuje cenný 
příspěvek k dějinám českého překladu, z něhož mohou čerpat generace dalších badatelů.  



 
Celkově tedy tuto diplomovou práci pokládám za přínosnou. Mám pouze dvě otázky, jež by se 
měly stát předmětem diskuze v rámci obhajoby: 
 

1) Na s. 17 diplomantka konstatuje: „Při převodu poezie si většinou překladatel vybere, 
zda se bude snažit předat význam za cenu ztráty formální stránky, nebo zda se 
rozhodne zachovat formu a poněkud rezignuje na sémantiku.“ Z čeho tento 
diplomantčin vyhrocený závěr vychází?  
 

2) Vzala diplomantka v potaz variantní řešení analyzovaných cvetajevovských překladů 
Jany Štroblové? Mám na mysli zejména překlad veršů z „Poémy hory“ na s. 51.  

         
S výjimkou drobných formulačních neobratností či nepřesností a překlepů (obojí vyznačuji 
přímo v textu) je tato diplomová práce psána dobrou češtinou a vyznačuje se poctivým 
přístupem k práci se zdroji. Vzhledem k jejím obsahovým kvalitám zmíněným výše proto 
navrhuji, aby byla hodnocena známkou „výborně“. 
 
 
V Praze dne 22. ledna 2017       
        PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 
            školitel  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


