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Jazykovědné diplomové práce obhájené v posledních desetiletích na pražské 
rumunistice se většinou týkaly problematiky lexika, dialektů rumunštiny, jmenné a slovesné 
flexe, slovesných modů apod. Diplomová práce Ralu Chiroiu má nepopiratelné prvenství 
v tom, že je prvním pokusem o výklad předložek - neohebného slovního druhu, jemuž je 
obvykle věnována menší pozornost. Jak je řečeno v "Úvodu", autorka se zaměřila na 
"analýzu použití předložek v rumunštině a jejich následný překlad do češtiny" a na "zkoumání 
praktického použití předložek při překladu do češtiny" (s. 1). V souladu s tímto cílem logicky 
rozdělila práci na část teoretickou (popis rumunského a českého předložkového systému) a 
aplikovanou (srovnání předložek v rumunsk)'ch originálních textech a jejich českých 
překladech). 

V teoretické části se mi jako zdařilejší jeví 3. kapitola - "Předložky v češtině" (s. 12-
18), z věcného i jazykového hlediska korektně zpracovaný výtah z České mluvnice B. 
Havránka a A. Jedličky. Naproti tomu ve 2. kapitole - "Předložky v rumunštině (s. 2-11)
autorka přejala pasáže z několika různě pojatých rumunských jazykovědných prací a doslova 
je přeložila do češtiny včetně kalkování terminologie (např. "ukazovací pronominální 
přídavné jméno", "posesivní přídavné jméno" apod.); výsledný text je méně přehledný a 
místy nesrozumitelný. Na druhé straně musíme uznat, že překlad rumunských lingvistických 
textů by byl obtížným úkolem i pro zkušeného filologa a že autorka se tu nemohla opřít o 
žádné vědecké pojednání o rumunských předložkách v češtině. 

Po dvou kompilačních kapitolách následuje těžiště předložené diplomové práce: tři 
kapitoly založené na autorčině vlastním výzkumu, v nichž se soustředila na výskyt předložek 
v rumunských textech náležejících k různým funkčním stylům (beletrie, právnický dokument, 
odborná literatura) a na způsoby jejich převádění do češtiny. Výběr textů lze považovat za 
reprezentativní (meziválečný román, současná memoárová próza, literární historie, 
historiografie), jedině zařazení oficiálního dokumentu Declara!ia UniversalČl a Drepturilor 
Dmului / Všeobecná deklarace lidských práv vyvolává pochybnosti, neboť tento text nebyl 
přeložen z rumunštiny, ale jde o paralelní překlady anglického originálu do rumunštiny a do 
češtiny. 

Pro praktické porovnávání rumunskýeh a českých předložek zvolila R. Chiroiu 
následující postup: 1) v úryvcích z výchozího textu vyznačila užité předložky / předložkové 
vazby a popsala je pomocí jejich gramatické charakteristiky, 2) obdobnou charakteristiku 
podala u předložek / předložkových vazeb u~~itých na odpovídajících místech v českém 
překladu, 3) v závěrečné "syntéze" konfrontovala rumunský výraz obsahující předložku s jeho 
český převodem. První dvě složky představují užitečný studijní materiál, z něhož vysvítá, že 
transpozice slovních spojení s předložkami z rumunštiny do češtiny se neomezuje jenom na 
náhradu rumunské předložky za její nejběžnéjší "slovníkový" ekvivalent, nýbrž že se může 
uskutečnit i jinými způsoby. Shromáždění a uspořádání tohoto materiálu k výzkumu je 
záslužné, i když se autorka občas nevyvarovala chyb v klasifikaci předložek, např.: asupra -
jednoduchá předložka (s. 22), do (Galace) - předložka pojící se s akuzativem (s. 25), z 
(boudy) - předložka pojící se s akuzativem (8.25), kolem (sebe) - předložka pojící se 
s akuzativem (s. 26), od (pastýřů) - předložka pojící se s akuzativem (s. 28), od (FBI) -
předložka pojící se s akuzativem (s. 45) aj. Nejpřínosnější měla být třetí, syntetizující část, ale 
zde autorka bohužel zůstala vpůli cesty, jelikož od fáze mechanického srovnání dvou 



gramatických konstrukcí většinou nepokročila k úvaze o adekvátnosti/neadekvátnosti 
zvoleného převodu či o jiných překladatelskýeh řešeních. Tak např. uváděné rozdíly v pádové 
vazbě ("asupra" a "dedesubtul" s genitivem X "na" a "pod" s akuzativem, viz s. 38) jsou dány 
gramatickou strukturou příslušných jazyků a překladatel je těžko může změnit. V některých 
případech by úvahy o vhodnosti překladu ani nebyly možné, protože si neodpovídají výrazy 
vybrané pro srovnání, např. v tomto úryvku Zl~ Sadoveanova románu Baltagul a z českého 
překladu Tři jezdci: "Cei cu toporul dau jos bJrazii din padure (. .. ); dupa aceea li fac plute pe 
care le mana pana la Galati ... " "Ti se sekyrou porážejí v lese jehličnaté stromy ( ... ); potom je 
spojí ve vory a dopravují je až do Galace ... " Autorka srovnává výrazy, které spolu 
nesouvisejí: "Stejně jako v rumunštině v případě spojení 'pe care', byl i v českém 've vory' 
použit předmět. V originále se jedná o předmět přímý, zatímco v češtině je to případ 
akuzativního." (s. 30). Na jiném místě si neuvědomí významový posun v analyzovaném 
překladu: "Cainele ( ... ) coti pe langa parmalacul podului, ln rapa." ,,Pes ( ... ) se nahnul přes 
zábradlí mostu dolů do propasti." Nevšímá si slovesa - motoru věty - a dochází k mylnému 
závěru: "A pokud bychom chtěli spojení předložky s podstatným jménem překládat doslovně, 
zněl by následovně: 'kolem zábradlí' ( ... ). Avšak tento překlad se nedá použít, protože by 
věta nedávala smysl." (s. 33). 

Nelze však nevidět, že na řadě míst autorka přece jen dospívá k pozorováním, jež 
přesahují pouhou juxtapozici dvou gramatických struktur a poukazují na obecnější tendence 
v překládání rumunských předložek do češtiny. Přesto, že tyto implicitní závěry jsou 
roztroušené v jednotlivých "syntézách", lze usoudit, že se týkají tří okruhů otázek: 

za prvé toho, že rumunská předložka může mít jakýsi hlavní či obvyklý význam, avšak 
překladatel by neměl zapomínat ani na její další valence, uplatnitelné v odlišných 
kontextech (např. "pentru" je nejčastěji "pro", ale v pasáži ze Sadoveanova Cakanu by 
byla vhodnější autorkou navrhovaná varianta "kvůli jiné ženě" než "pro jinou ženu" -
viz s. 36-37; "ln fata" + gen. - doslova "před" nějakým objektem, ale jindy bude 
přijatelnější "u" - viz s. 52, atd.); 
za druhé toho, že rumunskou předlo;~kovou vazbu lze někdy adekvátně přeložit 
substantivem v určitém pádu ("pentru contemporani" - "současníkům", s. 74), 
adjektivem ("de general" - "generálské", s. 78), adverbiem ("din plin" - "plně", s. 74), 
slovesem ("grija pentru" - "snaha uchovat si", s. 86) nebo vedlejší větou ("potrivit 
sfaturiloť' - "jak se uradili", s. 38); 
za třetí toho, že jindy je naopak třeba užít v češtině předložku, i když se v rumunském 
výrazu nevyskytuje ("considerand" - "u vědomí", s. 61; "cele petrecute" - "k čemu 
došlo", s. 85). 

Toto naznačení směrů, jimiž by se mohlo ubírat další konfrontační studium rumunských a 
českých předložek, považuji za hlavní přínos předložené práce. 

Na závěr bych chtěla ještě upozornit na některé věcné nepřesnosti a jazykové 
nedostatky. Petr Bezruč nenapsal Slovanské písně (s. 16); v souvislosti s výpravnou prózou 
nelze mluvit o "lyrických hrdinech" (s. 96); strukturalismus nevznikl až v 50. letech 20. století 
(s. 98). V autorčině českém vyjadřování zbytečně převažují pasivní vazby, poměrně časté jsou 
kalky z rumunštiny, občas se vyskytnou chyby ve flexi ("skupiny připouští. .. ztrácí", s. 7, 10) 
nebo v pravopise ("analizované", s. 111). U poznámek (s. 108-109) by bylo třeba sjednotit 
způsob záznamu: velká nebo malá písmena, na konci vždy tečka. 

Přes výše uvedené připomínky k obsahu a formě předloženého textu uzavírám, že 
diplomová práce Ralu Chiroiu - na rozdíl od prvního pokusu z roku 2009 - splňuje nároky 
kladené na tento typ prací, a doporučuji, aby byla připuštěna k obhajobě. 

V Praze dne 24. 1. 2010 PhDr,., Libuše Valentová, CSc. 
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