
O~onentský posudek na bakalářskou práci lvy D v o ř á k o v é 
" Ceské překlady novely Venedikta Jerofejeva Moskva-petuški" 

Bakalářská práce Ivy Dvořákové se zabývá čtyřmi překlady novely "Moskva-petuški" ( 2 překlady 

jÍfDvořáka, překlad L.Konvičky a L.Suchařípy).Analýza a hodnocení těchto překladů jsou postaveny 

na lingvoliterárním přístupu. Autorka se důsledně snaží hodnotit překlady v kontextu co nejširšího 

záběru kritérií a hledisek: bere v úvahu především samo výchozí dílo s ohledem na princip "Jerofejev 

v kontextu doby", porovnává jednotlivé překlady z hlediska možností obou jazyků- ruštiny a češtiny

jak z hlediska synchronního (hovorová ruština v její vrstevnatosti a obecná čestina), tak i 

diachronního (vliv vývoje obou jazyků na vzájemné ekvivalentace určitých jazykových prvků)- jinými 

slovy uplatňuje zejména Hausenblasovo chápání textu s funkcí esteticko-sdělnou jako komunikátu v 

jeho celku. V úvodních kapitolách autorka dále zaujímá stanovisko i k samotnému zařazení díla 

z hlediska žánru ("poéma" jako autorské označení žánru díla, zdůraznění příznaků 

"poematičnosti").Přínosné jsou myšlenky označit dílo jako "koláž" (s.16), či zdůraznit charakter 

"povestvovanija" (Vlasov ). Dále je zmíněn prvek "pouti" jako "hledání cesty životem", silný podíl 

komunikace (vnitřní i vnější monology, dialogy)- s vlastním já,se čtenářem, s anděly ... Velmi zásadní 

je zdůraznění přítomnosti tradice "ruského smíchu" a ,Jurodství", důležitý je i prvek dvojnictví, který 

vede až k nazírání reality ve vztahu k "antisvětu"- objevuje se vnímání rozdvojenosti světa. V této 

souvislosti autorka uvádí, že hlavním zdrojem překladatelských obtíží a slabin je zejména široce 

zastoupená intertextualita díla,a aluzivnost- a to především odkazy k textu bible. 

Práce se jako celek vyznačuje výbornou orientací jak ve výchozím textu, tak v jeho jednotlivých 

převodech - z hlediska lingvistického i literárněvědného, autorka s jistotou využívá odbornou 

literaturu a precizně formuluje svá pozorování, hodnocení i závěry. V teoretické části se mi přesto jeví 

jako trochu diskutabilní zařazení Suchařípova překladu (což autorka připouští)- vzhledem kjeho 

funkci - překlad prvotně určený pro divadelní scénu. Rovněž by podle mého názoru bylo možné zvážit 

rozsah a hloubku historického výkladu o vývoji obou jazyků (zastoupení diachronního prvku je na 

druhé straně důležité vzhledem k závěrům, které v této souvislosti autorka vyslovuje). 

Praktická část - samotná analýza a porovnání jednotlivých překladů - je výborná. Nikoli 

nepodstatné je samotné grafické zpracování porovnávaných jevů v překladech- je přehledné a názorné, 

velmi napomáhá dobré orientaci čtenáře v textu. Některá dílčí témata jsou propracována přímo skvěle-



zejména se jedná o kapitolku věnovanou "alkoholům"- je to dokonalý obraz této výrazné ruské reálie ( 

je zde zmíněno, že novela je přímo "prosáklá" alkoholem, vztah k alkoholu nabývá téměř 

existenciálního rozměru .. Jen na tomto dílčím tématu je možné velmi přesvědčivě doložit teoretická 

východiska práce, jež se týkají vztahu dvou jazykových systémů jako jsou ruština a čeština). 

Samotné závěry, které autorka vyvodila ze své analýzy, jsou přesvědčivé, je zde patrná výrazná 

snaha o objektivitu (tato vědomá snaha se setkala s úspěchem), přínosem je zejména výstižné 

porovnání obou jazyků jako výchozího "materiálu" k reflexi daného tématu. Nelze než souhlasit i 

s určitým apelem v samotném závěru práce ("Dodatek") na nezbytnost aktivního podílu nakladatelství 

na dobré úrovni jakéhokoli překladu. 

Práci hodnotím jako v Ý bor n o u a plně ji doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 9.9.2009 PhDr.Jitka Stiessová,CSc /1 
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