
Posudek diplomové práce Martiny Neradové 

Diplomantka si vytkla za cíl zhodnotit tvorbu Salmana Rushdieho s přihlédnutím 

k mezikulturním aspektům postkoloniální literatury a přenos jeho děl do "třetí" kultury 

pomocí překladů Pavla Dominika. Práce se skládá ze dvou částí.. V první části se diplomantka 

věnuje osobě autora a jeho dílu. Definuje si problematiku postkoloniální literatury, nahlíží na 

ni komplexně, z hledisek historických i literárně vědných. Biografické a bibliografické 

informace obsažené v práci nejsou jen "slovníkovým heslem", ale nevyhýbají se sporným a 

diskutabilním okolnostem spjatým jak s postkoloniální literaturou obecně, tak i s osobou a 

dílem autora a s jeho unikátním postavení v kontextu současné světové literatury. 

Diplomantka si všímá jak specifik autorovy románové tvorby, která v sobě obsahuje různé 

vrstvy literární tradice, tak i recepce, mapuje různé úhly pohledu a poukazuje i na relativitu 

hodnotících kritérií. Přestože hojně vychází z bohaté sekundární literatury, způsob řazení 

informací a citací není mechanickým přebíráním názorů jiných, ale vlastní argumentací 

náležitě opřenou o uvedené autority. Lze říct, že první část práce přes nespornou informativní 

hodnotu slouží rovněž jako východisko a referenční základna pro část druhou, která se pak 

týká problematiky překladu Rushdieho románů Pavlem Dominikem. 

Druhá část práce opět koncepčně velice vyváženě spojuje informativní složku (portrét 

překladatele, charakteristika přeložených děl) s vytčením problémových okruhů, které překlad 

provázejí. Stranou zde nejsou ponechány ani praktické okolnosti (otázka ideologie, "kulturní 

politiky" a vydavatelské praxe), velice zajímavá je úvaha o vícejazyčnosti v kontextu české 

literatury. V části, která předchází samotnému rozboru překladatelských řešení, si 

diplomantka všímá specifičnosti Rushdieových románů, které už v originále nesou mnohé 

rysy překladu, takže jejich překlad do češtiny je překladem do "třetí" kultury. K části 

empirické, která možná až příliš těsně navazuje na obecná východiska a mohla být zřetelněji 

oddělena, se diplomantka věnuje tomu, jak Pavel Dominik řeší už předem analyzované 

problémy. Výčet příkladů a způsobů řešení se týká pouze vybraných aspektů, nicméně 

aspektů nejdůležitějších a nejproblematičtějších, vyžadujících od překladatele samostatný 

tvůrčí přístup a nutnou dávku invence - otázek převodu kulturních reálií, slovních hříček, 

rýmovaček a vlastních jmen. 

Práce je psána kultivovaných jazykem, vykazuje suverénní obeznámenost 

diplomantky s literárně vědnou a translatologickou terminologií. Zůstaly v ní pouze některé 

drobné chyby, zejména v interpunkci. 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji, aby byla hodnocena jako výborná. 

Doc. PhDr. Jiří Josek, Ústav translatologie /\ 
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