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Diplomová práce Marie Ondruškové je prvním pokusem o souborné zpracování recepce 
poválečné francouzsky psané literatury z oblasti Maghrebu a dalších arabských zemí 
v českém prostředí. Jejím cílem bylo také popsat problematiku překladu literárních děl z této 
oblasti do češtiny, přičemž se opírá o translatologickou analýzu překladu románu Drise 
Chraibiho Případ v Atlasu pořízeného Kateřinou Vinšovou (Praha: Mladá fronta, 1988). 
Součástí práce je pořízení bibliografie českých překladů a zdokumentování recepce na 
základě kritických ohlasů a paratextu (recenze, kritiky, doslovy, knižní záložky), které 
diplomantka rozšířila o vlastní mini výzkum prostřednictvím dotazníků zaslaných vybraným 
nakladatelům a překladatelům. 

V první části práce M. Ondmšková charakterizuje frankofonní (francouzsky psanou) literatum a zaměřuje 
se na vymezení specifik literatury arabských autorů. Nabízí stmčný, ale vyčerpávající náhled na 
problematiku volby jazyka (tvorby) a publika, neboť v dané oblasti najdeme jednak autory píšící zejména 
francouzsky, ale i ty, kteří se rozhodli pro arabštinu (berberštinu), a jednak autory publikující v rodné zemi, 
ale častěji ve Francii. 

Dále se věnuje již jen tvorbě autorů arabského původu píšících francouzsky. Uvádí výčet 
nejvýznmlli1ějších spisovatelů a spisovatelek a doplňuje ho medailony se základními údaji životopisnými a 
bibliografickými. Zvláštní pozornost věnuje tvorbě ženských autorek, vypočítává její zvláštnosti, 

Dmhá část studie se zaměřuje na recepci. Vzhledem k tomu, že jde o jednu z prvních diplomových 
prací na ÚTRL na toto téma, bylo nutné podchytit problematiku recepce alespoň v základech teoreticky. 

V praktické části práce se Marie Ondmšková opírá nejprve o data z bibliografické řešerše, jež byla 
součástí jejího výzkumu (zejména soupis přeložených titulů pořízený na základě údajů z elektronické 
databáze Národní knihovny v Praze, doplněný ještě podrobnou řešerší periodik za účelem dokumentace 
ohlasů). Shrnuje poznatky z osobních rozhovorů, které vedla s některými nakladateli a překladateli, a dále 
analyzuje vlastní anketu uspořádanou formou dotazníků mezi nakladateli a překladateli. 

Poté diplomantka přistupuje k analýze vybraného překladu: pro translatologický rozbor, jehož 
cílem bylo konkrétně doložit příznakové (jazykové, tematické) aspekty tvorby arabských autorů naznačené 
už dříve v kapitole 2.4. ("Témata arabské frankofonní tvorby", "Formální a stylistické rysy"). Svou volbu 
zdůvodňuje jednak zohledněním námětu daného díla ("K analýze pro tuto práci jsme zvolili překlad 
románu Drise Chrai:biho Une enquéte au pays, protože dobře vystihuje výše popsanou problematiku 
arabské frankofonní literatury" - s. 44), jednak záměrným zacílením na dílo zkušené překladatelky 
("Vzhledem k tomu, že jde o první "translatologický" pohled na zpracovávanou problematiku, jsme zvolili 
překlad renomované překladatelky, ve kterém lze předpokládat, že analýza nebude zkreslena pochybeními 
vyplývajícími z nezkušenosti překladatele, jak se s nimi často setkáváme například v knihách z produkce 
Es-ma [ ... ] - s. 43). Analýzu správně uvádí nejprve rozborem originálu. Následuje komentář překladu se 
zaměřením na specifika překladu arabské frankofonní literatury, který se snaží zmínit možná úskalí tohoto 
dmhu překladatelské práce. 

Závěr celou práci shrnuje, vyjadřuje se k výchozí hypotéze, kterou upřesňuje konstatováním, že 
česká recepce frankofonní arabské literatury na základě překladů prozaické tvorby vybraných autorů, ale i 
teoretické reflexe, nepřináší ucelenou ani věrnou představu o výchozí situaci. Práce je zakončena všemi 
požadovanými oddíly (Závěr, Shrnutí ve francouzštině, angličtině, Bibliografie). Navíc jsou přiloženy 
dotazníky v plném znění a kompletní bibliografie českých překladů literatury dané oblasti. 



Rozsáhlejší úvod práce naznačuje složitost uchopení zvolené problematiky. Popsat všechny 
okolnosti tvorby frankofonních arabských autorů bylo potřebné jako opora pro další části 
práce. Ondrušková zmiňuje jak poměrně známé skutečnosti, tak zajímavé fenomény, které 
jsou pro danou tvorbu zásadní, avšak pro českého čtenáře (ale i nepoučeného překladatele!) 
nemusí být samozřejmé (s. 21 - ke komu se obracejí tito spisovatelé, s. 27 - specifikum 
autorského ,já", s. 30 - ženské psaní). 
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Kladně je třeba ohodnotit snahu autorky práce zarámovat komentář české recepce dané 
literatury (a kultury) uvedením základních údajů o recepci v arabském světě, ve Francii nebo 
například v anglofonních zemích. 

Podstatu problematiky recepce Ondrušková správně vidí v nekoherenci horizontu 
očekávání (arabských) frankofonních autorů ve srovnání s arabskými, francouzskými a 
českými čtenáři (s. 35); dopad sociálních vlivů na recepci, jak je popisuje (s. 37), je jistě také 
důležitý. Oporu pro své závěry nachází studentka v pracích teoretiků jako Barthes, Eco, 
Gadamer, Jauss, když zmiňuje jejich teze o "otevřenosti" literárního díla. 

Translatologická analýza českého překladu vybraného románu se drží obrysů 
"klasického" rozboru originálu a překladu, avšak není vyčerpávající a je do značné míry 
účelová. Ondrušková uvádí a komentuje zejména jevy, které jí slouží k dokreslení složitosti 
překladu díla "specifického" autora a se "specifickou" tematikou (tedy co nejvíce odrážející 
problematiku celé práce). Na s. 46-59 se věnuje popisu méně i více důležitých a méně i více 
nápadných jazykových prvků a jevů, které jsou v textu konkrétního literárního díla nositeli 
skrytého či explicitního poselství, že jde o dílo spjaté s arabskou kulturou, a znamenají tedy 
výzvu pro překlad, který by se k nim měl stavět jako k příznakovým aspektům, které je třeba 
pokusit se převést. Místy však komentář sklouzává i k rozboru jevů obecného charakteru, jež 
nejsou pro daný výzkum stěžejní (latinské výrazy, s 47; syntax, s. 48; jednotlivosti na s. 56 a 
58). Studentka je nicméně zřejmě považovala za tak markantní, že se neodvážila je z analýzy 
vyloučit, což by mohla při obhajobě své diplomové práce objasnit. 

Marie Ondrušková věnovala hodně úsilí dohledání a pochopení příčin nedostatečné české 
reflexe arabské frankofonní literární produkce. Vlastní znalosti a zkušenosti se střetáváním 
kultury české a arabské ve srovnání se vztahem komunity francouzské a arabské se snaží 
konfrontovat s dohledanou teoretickou literaturou (Kropáček, Pantůček, Petrová, Bonn, 
Huughe, Memmi ad.). Vidí nápadnou spojitost mezi českým zjednodušujícím pohledem na 
arabský svět jako na semeniště terorismu a extrémismu a mezi obavami nakladatelů věnovat 
se důsledněji literatuře této oblasti z obavy před komerčním neúspěchem. 

I když v některých závěrech se práce může jevit jako zjednodušující (sociologické 
vlivy na recepci této konkrétní literatury) nebo příliš negativně zaměřená (analýza překladu 
vypočítává detaily sporného a chybného překladu, ale málo se věnuje kladným aspektům 
komentovaného překladu, které odbude konstatováním o zdařilých pasážích a objevných 
řešeních Gen výjimečně, např. na s. 43, 46, 53, 55), je třeba vzít v úvahu jednak omezený 
prostor dané práce, jednak její pionýrský charakter v kontextu diplomových prací vznikajících 
v posledních letech na ÚTRL: studentka přistupovala k tématu velmi širokému a nemohla se 
inspirovat v pracích svých kolegů, teoretická literatura jí mohla být oporou v širším rámci 
práce, avšak přímo jej í téma (pohled na literární překlad jako prostředek recepce dané 
kultury) zpracovává dosud spíše jen okrajově. Hrozilo, že se práce rozdrobí do nespojitelných 
fragmentů, případně pustí příliš podrobně jen určitým směrem. Marie Ondrušková našla svůj 
způsob, jak problematiku uchopit, postupovala pečlivě a zodpovědně opouštěla již rozepsaná 
rozšíření kapitol ve prospěch koncíznosti celku. Sama posoudila dohledaný korpus kritických 
ohlasů jako nedostatečný a pokusila se jej aktivne rozšířit vlastním dotazníkovým šetřením. 



Marie Ondrušková zpracovala diplomovou práci pečlivě a se zaujetím sobě vlastním. 
Prokázala schopnost práce s odbornou literaturou (včetně diplomových prací z jiných VŠ 
pracovišť než ÚTRL FF UK), našla způsob, jak zobecnit nejen nastudovanou teorii, ale i 
rozsáhlý vzorek románové tvorby autoru ze zvolené oblasti. Jako pozitivum je třeba zmínit i 
grafickou podobu práce: je pěkně strukturovaná, bez překlepů, bez chyb v uvádění 
bibliografických citací apod. 
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Diplomová práce je nejen hodnotným plodem univerzitního studia Marie Ondruškové, 
zároveň je i cenným příspěvkem pro zpracování recepce francouzské a frankofonní literatury 
v českém prostředí. 

Diplomovou práci Marie Ondruškové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborná. 
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