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Cílem práce je problematika arabské frankofonní literatury, jejích českých překladů a 
recepce. Vzhledem k tomu, že toto téma u nás nebylo dosud souhrnně zpracováno, ale 
vyskytuje se v roztroušené podobě v doslovech a článcích, naskytla se Marii Ondruškové 
příležitost toto bílé místo svou prací vyplnit. 

V první kapitole (str. 10-33) nazvané Teoretická část se diplomantka postupně zabývá 
pojmem frankofonní literatury, její charakteristikou, postavením její arabské části, a podává 
přehled, v němž velmi stručně představuje devatenáct nejvýznamnějších autorů s uvedením 
jejich děl a nejčastějších témat. V případě, že byla některá z jejich knih přeložena do češtiny, 
je pod čarou uveden její český název, jméno překladatele a příslušná bibliografie. V této části 
práce považuji za velmi zdařilý a zajímavý způsob prezentace podkapitol Tvorba arabských 
frankofonních autorů a Témata arabské frankofonní tvorby. Kapitolu uzavírá část věnovaná 
ženským autorkám a specifičnosti jejich témat. 

Druhá hlavní kapitola nazvaná Překlad a recepce (str. 34-38) se stručně věnuje pojmu 
recepce na obecné rovině a poté, taktéž stručně, problematice recepce arabské frankofonní 
literatury v českém prostředí. Skutečnost, že se tato literatura netěší v České republice 
stejnému zájmu jako ve francouzském prostředí, je naprosto logická a vyplývá z jiných 
kulturněhistorických podmínek a kulturní tradice. Argumenty zdůvodňující nízkou 
obeznámenost českých čtenářů s touto literaturou ("vnímání arabské literatury (kultury) je 
v české společnosti značně zdeformované ... Může to být způsobeno českým xenofobismem 
vytvářeným po desetiletí zavřenými hranicemi, nebo také obecně ve světě panujícím strachem 
před islámským extremismem ... ", str. 37) se mi zdály zjednodušující. Ráda bych se v diskusi 
dozvěděla, co měla autorka práce konkrétně na mysli. Já sama vím, o nemálo lidech, kteří 
čtou knihy, jež sice nepocházejí z pera arabských frankofonních autorů, ale v nichž jsou 
zastoupena témata, jež této kultury týkají (ženská obřízka, situace ženy v islámské 
společnosti, pokrytectví této společnosti trestající ženy mnohdy nejkrutějším způsobem, a 
přitom tolerující přestupky mužů apod.). Odvolávání se na "zavádějící informace", 
"neznalosti nebo nepochopení islámské společnosti", "vinu evropské společnosti, která svým 
nenávistným postojem může často ,zahnat' umírněné muslimy v Evropě zpátky k násilnému 
(někdy až extrémistickému) lpění na islámských tradicích" (str. 28) se mi v této podobě samo 
jeví jako zavádějící a zjednodušující odpověď na otázku recepce. 

Třetí kapitola nazvaná Praktická část shrnuje již řečené, jež rozšiřuje o poznatky získané 
z dotazníků vyplněných překladateli arabské frankofonní literatury. Za velmi vhodné považuji 
zařazení kapitoly Analýza vybraného překladu (str. 43-59), která pracuje s konkrétním 
materiálem originálu a překladu. Pokud jde o komentáře k jednotlivým řešením, s nejedním z 
nich bych polemizovala (nemám zde na mysli vyslovené přehlédnutí překladatele, věcnou 
chybu z nepozornosti). K. Vinšové si jako překladatelky vážím a většinu uvedených řešení 
dokážu pochopit a akceptovat. Proto mě mrzí, že se ani jednou neobjevuje diplomantčin 
návrh, jak by konkrétní případ, který u profesionální překladatelky považuje za tak či onak 
nepřesný, řešila sama. Na druhou stranu chválím zařazení problematiky oslovení, expresivity 
a slovních hříček (49-55), zejména pokud jsou vázány na jazyk a kulturu země autorova 
původu. Ovšem místo oddílu Posuny ve významu originálu (56-59) bych mnohem raději 
viděla hlavně příklady řešení překladatelských problémů vysloveně typických pro tento typ 
literatury využívající expresivity nebo obraznosti vázané na arabský (islámský) svět. Místo 
občas diskutabilních příkladů kritiky K. Vinšové bych byla spíš uvítala srovnání s jinými 
překladateli právě např. ve věcech překladatelského řešení oslovení, expresivity, tedy věcí 
typických pro arabskou frankofonní literaturu, nikoli pro pouhý jeden individuální styl. Věřím 



totiž tomu, že takto věcně zacílená práce s materiálem by ani nemusela být přehnaně časově 
náročná. 

I přes zmíněná zjednodušení v přístupu ke zpracování zvoleného tématu považuji tuto 
práci za průkopnickou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení v Ý bor n é. 

V Praze 12. září 2009 PhDr. Šárka Belisová 
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