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Oponentní posudek diplomové práce 

Marie Voslářová
Český překlad a recepce švédské literatury v letech 1948-89
The Czech Translation of Swedish Literature and its Reception between the 
Years 1948-89

Předloženou diplomovou práci považuji za mimořádně pečlivě zpracovanou 
a dobře strukturovanou. Překladovou literaturu daného období dokumentuje 
vyčerpávajícím způsobem a v podrobném seznamu vydaných překladů 
zaznamenává i ty tituly, které ve všech předchozích přehledech byly 
opomenuty. Diplomantka zvolila účinnou metodu kombinace písemných 
pramenů a rozhovorů s „pamětníky“, protože mnohé informace se v tisku 
z pochopitelných důvodů vyskytnout ani nemohly. Zejména oceňuji přílohy 
diplomové práce, kde je překladová literatura uspořádána z několika 
hledisek, abecedně podle příjmení autora, chronologicky, žánrově a 
tematicky, a stejné uznání si zaslouží i seznamy ukázek, recenzí a článků 
týkajících se švédské literatury ve dvou stěžejních literárních časopisech 
Světová literatura a Host do domu, a poté spíše namátkově v dalším českém 
tisku. To představuje nepostradatelnou databázi pro jakoukoliv další práci 
s recepcí švédské literatury v českém prostředí. Rozhodně by bylo velmi 
užitečné, kdyby tyto přílohy mohly být zveřejněny v knižní nebo alespoň 
elektronické podobě.

Práce musela být při takto pečlivém zmapování nejen literárního, ale i 
politického a ideologického pozadí nakladatelské praxe a politiky 
mimořádně časově náročná. Diplomantka zvolila chronologický postup, 
studované období si rozdělila do logicky ohraničených časových celků, 
daných aktuální politickou situací, a tyto celky ilustrovala citacemi dobře 
zvolené sekundární literatury. Jednotlivá díla překládané literatury v tomto 
ideologicko-politickém kontextu  poté charakterizovala buď obsahem nebo 
hodnocení přejala převážně z jednoho literárně-historického pramenu. Právě 
v této souvislosti mám několik výhrad a tady vidím největší diplomantčinu 
slabinu. „Literární“ část diplomové práce, přestože to svým způsobem
vyplývá ze zaměření i stanoveného cíle, je příliš popisná a postrádám zde 
vlastní kritický či hodnotící přístup. Většina přeložených děl  je 
prezentována po obsahové stránce nad míru toho, co by bylo nutné uvádět 
jako ukázku působení či absence ideologického výběru. To je třeba názorné 
u popisu 12 románů vydaných roku 1948, kdy by se asi lépe dalo shrnout, že 
jde o dozvuk předválečné „nordománie“, kdy se vydávalo ze Severu téměř 
cokoliv a samozřejmě hodně lehké četby. Poměrně podrobné prezentace 
obsahu jednotlivých překladů strukturu diplomové práce rozmělňují, 



protože neslouží k žádnému dalšímu rozboru ani závěrům, a v řadě případů
jsou autorčina hodnocení literárních děl v tomto kontextu dokonce naprosto 
nadbytečná: třeba na str. 83: „pro titulní dílo [Cesty hada na skále], jímž se 
spisovatel prosadil, je charakteristický jazyk kombinující biblický styl a 
lidové nářečí“. V některých případech jde i o sporná vlastní  (nebo 
citovaná?) hodnocení přeložených děl, jako třeba na str. 71: … „ ukázky ze 
Strindbergovy autobiografické prózy zprostředkoval Kejzlar skrze překlady 
melancholických textů Klášter a Osamělý…. Podobně na str. 83 u Cest hada 
na skále Torgnyho Lindgrena se sotva dá prohlásit: „ o něco rozsáhlejší 
Cesty hada na skále pak svazku propůjčily název“. Navíc tu chybí 
informace, odkud ony dvě další povídky jsou.

Ačkoliv diplomantka uvádí některé recenze – muselo být obtížné recenze 
vyhledávat –, vůbec k nim nezaujímá kritický postoj a neuvádí je do žádné 
interpretační linie, kterou ovšem v obecném kulturně-politickém rámci má a 
která by tady byla víc než na místě. Určitě by si hlubší komentář v tomto 
ohledu zasloužil román Kallocain a především jeho doslov. Totéž platí o
shrnutí či citaci Zikovy recenze Aniary na str. 54: „…básník se 
s uměleckým zanícením pokouší řešit osud člověka v daleké budoucnosti, 
kdy ovládne vesmír.“ U diplomové práce tohoto typu by měla být 
předpokladem znalost zásadních děl švédského literárního kánonu a tudíž i 
samostatnější hodnocení. Podobně konstatování na str. 51, ať už je přejaté 
nebo vlastní,  „…drobnější díla autorů, kteří nepatří k těm úplně 
nejznámějším“, kam ovšem diplomantka řadí i Sundmana a Jersilda, 
rozhodně neodpovídá pravdě. Obecně by samozřejmě bylo vhodné 
rozlišovat mezi tím, kdo byl tehdy považován za velkého, případně 
nadějného autora (třeba Stig Claesson), ale z dnešního pohledu už se nám 
třeba tak nejeví – ačkoliv je zřejmé, že to by již bylo nad rámec této práce. 

Určitou námitku mám také k „medailonkům“ překladatelů Vohryzka a 
Kejzlara. Jednotlivé překlady (a opět povětšinou i s obsahem) jsou takto 
uvedeny trojmo i vícekrát – v kapitole překladů, překladatelů, v závěru 
k danému desetiletí, u 60. let ještě navíc pod Světovou literaturou a Hostem
do domu. U těchto dvou klíčových překladatelů buď stačilo na několika 
řádcích formulovat jejich klíčovou roli v uvádění severské literatury do 
československého prostředí, nebo, pokud by jim byla věnována samostatná 
kapitola, analyzovat třeba jejich překladatelské umění nebo jiný aspekt 
jejich působení. U Vohryzka např. šlo o stejně aktivní zaujetí pro uvádění 
české literatury do Švédska vlastními překlady. Takto však zůstala jejich 
prezentace na půl cesty, a v případě Radka Kejzlara snad ani to ne. Kratičká 
kapitola věnovaná Kejzlarovým překladům nepřináší nic nového, co už 
nebylo řečeno předtím. A naopak, pokud bychom medailonky akceptovali, 
bylo by asi dobré věnovat pozornost také Josefu B. Michlovi pro jeho 
překlady poezie ve spolupráci s českými básníky. Práci bych vytkla i 
nejednotnost při uvádění jmen překladatelů u jednotlivých titulů – u 
některých děl překladatel v textu jmenovitě uveden je, u jiných ne. 

Práce je napsaná velmi dobrou češtinou, celkový dojem však kazí chybný 
zápis některých jmen (Fögelström, Delblanc/Delblank, Sarah Lidman) a 
trochu sporné nepřechylování ženských příjmení: „zmiňuje se u Lidman“. 



V takovém případě by bylo vhodnější uvést i křestní jméno: u Sary Lidman. 
Jinak mohou vzniknout zvláštní kombinace: u Lidman a Lidmana, 
s Lindgren a Lindgrenem.

Celkově mohu konstatovat, že diplomová práce Marie Voslářové mapuje 
toto období velmi zevrubně, je však spíš popisná a do jisté míry postrádá 
analytický i hodnotící přístup. Přesto chci zdůraznit, že nejde o zásadní 
výhrady, spíše o drobnosti, které by se jistě daly ku prospěchu věci opravit a 
doplnit. Tato diplomová práce je po všech stránkách přínosná, záslužná a 
svědomitě zpracovaná. Lze si jen přát, aby byla v budoucnu doplněna také o 
období po sametové revoluci. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě a 
podle průběhu obhajoby navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně.

PhDr. Dagmar Hartlová




