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Oponentský posudek diplomové práce Marie Šmilaureové: „Komentovaný překlad části 

knihy K. Lowea The Savage Continent“ 

 

          Marie Šmilauerová si ke své diplomové práci vybrala komentovaný překlad historické 

knihy Keithe Lowea zabývající se poválečnou dobou, především děním ve východní Evropě. 

Převod monografie si objednalo nakladatelství Paseka a diplomantka ji přeložila spolu se svou 

školitelkou. K práci přiložila CD s neredigovanou verzí své poloviny knihy, odevzdanou 

v lednu 2015; celá publikace pak vyšla pod názvem „Zdivočelý kontinent“ v květnu 2015. 

V tištěné podobě diplomové práce najdeme teoretickou část a překlad 12. kapitoly (spolu 

s originálem) pojednávající o odsunu Němců z Československa, neboť se na ni komentář 

nejvíce zaměřuje.  

          Nejviditelnější přínos práce spočívá v samotném překladu poloviny monografie, která 

již vyšla a našla si své čtenáře, včetně příznivých recenzí. Dokonce byla zařazena mezi 

doporučenou literaturu dvou vysokoškolských kurzů a dá se předpokládat, že i v budoucnu 

osloví odbornou a laickou veřejnost zajímající se o období bezprostředně po válce a o téma 

odsunů. Tento reálný dopad, který práce na cílovou kulturu má, je také hlavním smyslem 

komentovaného překladu pořizovaného v rámci diplomové práce. V případě knihy „Savage 

Continent“ se jedná o náročný, často kondenzovaný text, plný očitých svědectví i dobových 

materiálů, které diplomantka musela dohledat nebo sama v duchu tehdejších jazykových 

norem přeložit (viz vyhláška Národního výboru na Vinohradech, str. 123). Odevzdaný 

překlad je velmi zdařilý, shledala jsem pouze řadu drobných stylistických a technických 

nedostatků, především v oblasti syntaxe, interpunkce a velkých písmen. Jelikož diplomantka 

překlad podrobně konzultovala se svou školitelkou, se kterou musela sjednotit terminologii a 

některá řešení, a jelikož kniha již prošla redakcí a byla publikována, nebudu se v posudku 

převodem a korekturami primárně zabývat, nýbrž uvedu jen některé na závěr a spíše se 

zaměřím na teoretickou část práce.  

          Za největší přínos teoretické části považuji kapitolu 3 zpracovávající diskurz o odsunu 

Němců. Je to kapitola nejrozsáhlejší a Šmilauerová v ní velice podrobně a pečlivě zmapovala 

veškeré u nás dostupné materiály týkající se tohoto tématu. Prostudovala původní i 

překladové primární a sekundární zdroje, do svého pojednání zahrnula odbornou a populárně-



naučnou literaturu i beletrii. Obdobné zevrubné zpracování tématu neexistuje, k dispozici je 

pouze jeden neúplný přehled. Kapitola by si jistě zasloužila publikaci, mohla by se objevit 

jako článek v nějakém historickém, politologickém či kulturně-společenském časopise. 

Diplomantka sice vidí svou práci jako přínosnou spíše pro translatology či bohemisty a teprve 

v poslední řadě zmiňuje historiky (str. 80), nicméně její všestranný a vyvážený přehled by 

jistě ocenili především studenti a učitelé historie.  

          Za trochu problematický považuji název podkapitoly 3.1 „Literární diskurz“ (druhou 

část – 3.2 – tvoří „Pedagogický diskurz“). Slovo „literární“, se kterým autorka často pracuje, 

je poněkud zavádějící, neboť evokuje literárněvědnou disciplínu. Šmilauerová však probírá 

převážně odborné studie a články, popřípadě populárně-naučná díla, jen částečně pojednává o 

pomezním žánru pamětí a omezeně o románech. I když její práce má jistě přesah i do 

bohemistiky, beletrií se zabývá jen okrajově a přehledově; aby mohla být nazvána „literární“, 

musela by obsahovat hlubší literární analýzu a interpretaci zmiňovaných děl.      

          Hned na počátku teoretické části by měla být uvedena všeobecná stylistická analýza 

originálu. Čtenář informace o stylu získává postupně a často nepřímo: například v úvodu 

autorka uvádí, že se zaměří „na problematiku přenosu populárně-naučného historiografického 

díla“ (str. 6), o přeložené publikaci však mluví pouze jako o „knize“, v zápětí se věnuje 

předchozímu „historiografickému“ dílu Keithe Lowea (str. 7) a po zbytek první kapitoly o 

autorovi a stylu se zabývá tématem objektivity versus subjektivity v historiografických 

textech. Později (na str. 48) soudí, že kapitola o odsunech je psána „neutrálním, místy až 

akademickým jazykem“, jak takový „akademický jazyk“ vypadá, zůstává ovšem záhadou. 

Brzy vyjde najevo, že diplomantka má na mysli odborný styl, jehož obecné rysy uvádí (složitá 

souvětí, vsuvky, ustálené vazby a pasivum), poněkud matoucím způsobem ho však nazývá 

„akademickým stylem“. Čtenář získá dojem, že publikace je v zásadě odborná, přitom autor 

sám připomíná, že „k dalšímu záměru této knihy [patří]: oživit poválečné období pro širokou 

veřejnost“ (CD, str. 15) – „another purpose of this book [is] : to bring the period to life for the 

general reader (str. xviii). Diplomantka navíc vůbec nereflektuje dlouholetou tradici anglické 

esejistiky, která často prostupuje anglofonní odborný i populárně-naučný diskurz a stojí na 

pomezí uměleckého stylu. To, že vlastně autor monografie původně není historikem, ale že 

vystudoval anglickou literaturu a dějinám druhé světové války a psaní historiografických knih 

se začal věnovat až postupně, se nejspíš odráží i v jeho stylu. Za podrobnější stylistickou 

analýzu by stála nejen přiložená kapitola o odsunech, ale i jiné části textu, např. úvod, jehož 

obraznost, fragmentárnost a záměrná rytmizace jsou psány uměleckým stylem.  



          Překladatelská analýza je velmi dobře zpracována, pouze příklady se slovy „layer“ a 

„spectre“ ze str. 69 nejsou idiomy, ale obrazná pojmenování; jedná se o lexikalizované 

metafory. Možná by přece jen stálo za to více rozvést ideologicko-politickou složku 

komentáře, neboť ta je z translatologického hlediska nejzajímavější. Na str. 52 se například 

dozvíme, že Lowe ve své knize mimo jiné čerpal z kontroverzního díla německého historika 

Schiedera, který byl prokazatelně nacistou. Marie Šmilauerová uvádí, že by bývalo bylo 

záhodno, kdyby „fakta z tohoto zdroje neuváděl jako objektivní skutečnost“ (str. 52), použil 

„údajně“ apod. Nedozvíme se však, zda se takové užití objevilo v překladu nebo zda bylo 

možné přidat poznámku překladatele, a doplnit tak informaci o zdroji.  

         V kapitole o cílovém čtenáři a recepci dané problematiky diplomantka na str. 54 uvádí, 

že z hlediska původního britského čtenáře jde o jednání cizího národa, „ k němuž v jeho zemi 

nedocházelo, neboť zde nenastala ani vzdáleně podobná situace, a není tedy součástí jeho 

historické paměti“. Toto tvrzení není úplně pravda. Britský čtenář má jistě tendenci vnímat 

dění ve střední a východní Evropě jako vzdálené a k odsunům obyvatel v Británii sice 

nedocházelo, avšak k masakrům ano – nejmarkantnějším příkladem je Irsko (a britská 

koloniální nadvláda vůbec; často se zapomíná na to, že koncentrační tábor byl původně 

britským „vynálezem“). Vztah mezi Čechy a Němci býval někdy připodobňován ke vztahu 

mezi Iry a Brity.  

        V přiložené kapitole 12 jsem na str. 118 narazila na věcnou chybu: „[Němci] připravili 

půdu pro německou invazi roku 1938“. Český čtenář tento doslovný převod vnímá jako omyl 

– anglofonní mluvčí si často pletou události kolem Mnichova s vlastní okupací z března 1939. 

Diplomantka o této chybě a slově „invasion“ spekuluje na str. 73, přiznává však, že si jí při 

překládání nevšimla a že i editorka ji přešla bez povšimnutí, zavádějící informace tedy 

v konečném textu zůstala. Bylo by dobré konkrétně vědět, jaké další „drobné historické chyby 

autora“ editorka opravila (str. 79).   

          Není jasné, proč Marie Šmilauerová necituje přímo z Lefevera, ale ze Šmrhovy 

diplomové práce – mělo by to být alespoň vysvětleno. 

          V tištěné práci jsem na některých místech opravila interpunkci, velká písmena (str. 30: 

místo „Českoněmecké vztahy“ – správně „česko-německé“) a překlepy a některé stylistické 

nedokonalosti. Obecně se ukazuje, že stejné nedostatky najdeme i ve vlastním překladu 

(chybějící čárka před „a to“ – např. CD, str. 13 a 30), dále obdobné nominalizace jako v textu 

diplomové práce (str. 7: „obraz těsně poválečné doby“ – lépe „obraz doby těsně po válce“) 



najdeme i ve vlastním překladu (např. CD, str. 16: „shrnutím historie těsně poválečné doby 

v Evropě“ a DP, str, 121: „sebevražd v těsně poválečné době“). 

           V některých případech je za českým převodem vidět syntaktická interference originálu. 

Např. CD, str. 13: „Dřív, než je bylo možno motivovat, aby začali s obnovou, potřebovali čas, 

aby dali průchod svému hněvu, vyrovnali se s minulostí a truchlili.“ Lépe např.: „Potřebovali 

čas, aby mohli dát průchod svému hněvu, vyrovnali se s minulostí a truchlili; teprve pak je 

bylo možné motivovat, aby začali s obnovou.“ CD, str. 14: „Za takových okolností bylo 

zavedení nějakého práva a pořádku, o materiální obnově nemluvě, sotva víc než bláhový sen.“ 

Lépe: „ Za takových okolností bylo zavedení nějakého práva a pořádku sotva víc než bláhový 

sen, o materiální obnově nemluvě.“ Následující souvětí je rovněž krkolomné a poplatné 

originálu, včetně interpunkce:„Stejně ochotně jako tito představitelé moci zasypávali Němce 

urážkami, také omlouvali vlastní národ ze msty, kterou vykonal“ (DP, str. 122). Anglické 

„The world likes to believe“ (originál 126) nelze do češtiny převést prostě jako „Svět si rád 

myslí“ (DP 118). 

             Jindy se neobratnost týká české stylistiky. Např. CD, str. 19: “Německé oddíly 

postupovaly dům od domu, ulici po ulici, a systematicky ničily celé město – 93 procent 

varšavské zástavby bylo buď zbořeno, nebo neopravitelně poškozeno. Aby zkázu završili, 

spálili Národní archiv, Archiv starých písemností, Finanční archiv, Městský archiv, Archiv 

nových písemností a Veřejnou knihovnu.“ Shoda podle smyslu (Němci, vojáci) je sice možná, 

ale zachování shodného příčestí („završily, spálily“), jehož průběžným podmětem jsou 

„oddíly“, by bylo méně matoucí, dále by bylo vhodné nezačínat větu spojkou „Aby“, ale jinak 

(např. „Zkázu dovršily tím, že vypálily …“) a místo „neopravitelně poškozeno“ použít 

kolokaci „nenávratně poškozeno“. 

Závěr:                 

             Diplomantka přistupovala k praktické i teoretické části práce s velkým zaujetím. 

Prokázala mimořádné schopnosti nejen jako překladatelka, ale i badatelka v oboru poválečné 

historie a česko-německých vztahů a významně reflektovala roli překladatele s ohledem na 

ideově-politické volby lexika. Nejsem si vědoma ničeho, co by bránilo připuštění této práce 

k obhajobě, a navrhuji známku výborně. 

                                                                                                            

                                                                                                          Šárka Tobrmanová, D.Phil. 


