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 Předkládaná diplomová práce je poměrně rozsáhlá  – obsahuje 94 stran vlastního textu 

plus 25 stran tabulek  – a je vybavena povinnými přílohami (český a anglický abstrakt, 

seznam klíčových slov, bibliografie odborné literatury). Strukturně je členěna do dvou částí : 

teoretické (s. 15-66) a praktické (s. 67-92). První část zahrnuje informace o překladech 

z rumunské literatury do češtiny zpracované ve formě přehledů a heslovitých charakteristik , 

dále stručný nástin českých teorií překladu a konečně krátkou charakteristiku tří představitelů 

moderní překladatelské teorie. Druhá část obsahuje rozbor českého překladu heroikomického 

eposu Cikaniáda od Iona Budaie-Deleana, vydaného nakladatelstvím Odeon v roce 1972. 

 Na první pohled předložený text splňuje požadavky kladené na absolventské práce, 

protože svědčí o prostudování jistého rozsahu odborné literatury související s tématem a o 

zpracování získaných vědomostí do přehledně členěného textu napsaného korektní spisovnou 

češtinou. Po tomto  spíše formálním pohledu na předkládanou práci však nutně následuje 

druhý, který se zaměřuje na její obsahovou stránku a hledá odpověď na otázku, jakým 

způsobem autorka přistupovala ke zvolenému tématu, které jeho aspekty podrobila analýze a 

zda se jí podařilo dospět k osobitému, vlastním výzkumem podloženému názoru na danou 

problematiku.  

 Z tohoto hlediska považuji za účelné vrátit se k zadání diplomové práce z roku 2008. 

V „Pokynech k vypracování“ bylo stanoveno, že práce nastíní historii překládání  z rumunské 

literatury do češtiny od prvních překladů z konce 19. století až po současnost, přičemž se 

diplomantka zaměří především na knižní překlady, ale vezme v úvahu i významnější překlady 

časopisecké. Úkolem diplomantky bylo při uplatnění diachronního a synchronního přístupu 

zpracovat charakteristiku hlavních období v historii překládání z rumunštiny a zabývat se 

přitom dobovým kulturním kontextem, okolnostmi výběru děl z rumunské lkiteratury, 

vydavatelskými preferencemi, úrovní překladatelské práce a recepcí vydaných překladů 

v českém prostředí. Při hodnocení vybraných titulů bylo žádoucí, aby diplomantka využila 

poznatků z českých i zahraničních prací zabývajících se teorií překladu. 

 Čtenář předložené diplomní práce si brzy povšimne, že tato práce  je „o něčem jiném“. 

Dodržení stanoveného tématu a navržených metodologických zásad by mělo být především 

starostí vedoucího diplomové práce. Je mi líto, že v tomto případě jsem svou roli nesplnila. 



Na vysvětlenou však musím uvést, že kromě několika ústních konzultací jsem neměla 

příležitost se ke vznikající práci vyslovovat či nějak ji ovlivňovat, protože do konce minulého 

akademického roku (tj. do 30. 6. 2012) jsem neměla k dispozici ani rozvržení obsahu.  

ani jediný odstavec vznikajícího textu. Lpění na původním zadání by bylo malicherné, pokud 

bychom před sebou měli samostatně koncipovanou a logicky uspořádanou práci poskytující 

nový vhled do zvolené problematiky. To se bohužel nestalo, a místo toho vznikla jakási 

mozaika heterogenních jednotlivostí.  

 Podívejme se nyní blíže na strukturu a obsah předložené práce. V první polovině 

„teoretické části“ nacházíme přehledové tabulky k překladům, chronologické údaje z historie 

překládání z rumunské literatury do češtiny a stručné medailonky čtyř překladatelů. Jde tedy o 

kapitoly literárněhistorické, nikoli teoretické; v podstatě o ty, jež měly představovat obsahové 

jádro práce nazvané „Historie českých překladů z rumunštiny“. K autorčinu úvodnímu 

tvrzení, že jde o „první souhrnnou práci, která zkoumá množinu překladů původních 

rumunských literárních děl do češtiny“ (s. 12) podotýkám, že obsáhlou a metodologicky 

důslednou práci na toto téma obhájil v roce 2011 rumunský bohemista Gabriel Mareş na 

Bukurešťské univerzitě. Dále je problematické, o jaké „zkoumání”  šlo, neboť rozsah 

informací o překladech a překladatelích v období 1889-1991 nijak výrazně nepřekračuje moji 

bibliografii   Překlady z rumunské literatury do češtiny, a to ani v aktualizaci údajů 

(namátkou:  v biografii Marie Kavkové na s. 42 chybí rok jejího úmrtí). K výzkumu 

veškerých kulturních, společenskopolitických, edičních, translatologických a jazykových 

aspektů onoho komplexního jevu, jímž je uvádění cizí literatury do domácího prostředí, 

mohla diplomantka s velkým prospěchem využít fundovanou monografii slovenské 

rumunistky Libuše Vajdové Rumunská literatúra v slovenskej kultúre (1890-1990). Můžeme 

jen litovat, že tuto studii, pro téma recepce přímo modelovou, diplomantka ponechala stranou, 

přestože jí byla doporučena v zadání. 

 U druhé poloviny „teoretické části“  si kladu otázku, jaké je její opodstatnění v práci 

k dějinám překládání z rumunské literatury.  Lze předpokládat, že student, který se  zabývá 

podobným tématem, se důkladně obeznámí s Uměním překladu a s Českými teoriemi překladu 

Jiřího Levého, avšak nikoli ve smyslu začlenění jakýchsi konspektů z těchto prací do 

vlastního textu, nýbrž že mu poslouží jako teoretický základ, ze kterého bude vycházet při 

konkrétních analýzách a podle potřeby na něj bude odkazovat. Nenacházím žádný důvod 

k zařazení školsky přehledových podkapitolek o českém překladatelském myšlení 

v nejstarším období, za humanismu, reformace, protireformace, klasicismu atd. (s. 47- 58). 

Obdobný argument platí i pro „Nástin moderní překladatelské teorie“ (s. 59-66).  



Charakteristika směrů reprezentovaných třemi soudobými světovými teoretiky v této podobě 

působí spíše jako zápisky z přednášek na Ústavu translatologie, byť se autorka pokusila  

uplatnit některé metodologické podněty (Peter Newmark) v praktickém rozboru, zatím však 

spíše jako jednoduché vodítko než jako skutečnou inspiraci.  

 „Praktická část“ práce (25 stran) je uvedena jako analýza překladu Cikaniády, 

vytvořeného Josefem Hiršalem za jazykové spolupráce Evy Strebingerové.  Místo porovnání 

několika titulů diplomantka zvolila jediné dílo, avšak velmi obsáhlé, tvarově složité, 

komplikované jak z hlediska geneze, tak z hlediska recepce v rumunském prostředí i u nás. 

Důkladná „analýza překladu“ by nepochybně vydala na samostatnou diplomovou práci. 

Autorka se zde omezuje na výčet určitých překladatelských problémů, z nichž některé pouze 

naznačuje (např. sémantická hustota češtiny ve srovnání s rumunštinou, viz s. 76), jiné se 

pokouší řešit, ale často s nedostatečnou  argumentací (prodloužení některých veršů z 10 slabik 

na 12 bylo „nešťastným překladatelským rozhodnutím“, s. 77).  Většinu konkrétních příkladů 

vybrala jen z I. zpěvu (viz s. 67), celý epos jich má dvanáct. Není jasné, proč ve své kritice 

překladu považuje za zbytečné zmiňovat se o pasážích s významovým posunem či chybně 

přeložených (s. 77), když se na druhé straně detailně zabývá vhodností užití některých 

lexikálních prostředků z toho hlediska, zda mají dostatečně regionální nebo archaické 

zabarvení  jako slova v rumunském originálu (např. „špek“ a „slanina“, viz s. 79-80). Výtku 

týkající se neexistence poznámkového aparátu vysvětlujícího dobové aluze by bylo třeba řešit 

s ohledem na dobový kulturněpolitický kontext, na situaci v přijímání rumunské literatury 

v konkrétní době (zde počínající „normalizace“ po roce 1968), což jsou ovšem okolnosti, 

kterými se autorka nezabývá v podstatě v žádném ze zkoumaných časových období. Čtenář 

práce není pro změnu informován o erudované předmluvě Karla Krejčího, jež dává 

dostatečnou možnost orientace v ideovém, kulturním a literárním kontextu doby Iona Budaie-

Deleana. Při dobré znalosti heroikomického eposu z úsvitu moderní rumunské literatury a 

pečlivém posouzení všech aspektů Hiršalova překladu není příliš uvážlivé tvrdit, že 

„..významový ani stylistický invariant nebyl dostatečně převed (sic!) do češtiny“ (s. 90).  

 Ke koncepčním a obsahovým slabinám předkládané práce patří to, že zcela ponechává 

stranou časopisecké překlady (přitom některé z nich měly značný ohlas), že ignoruje 

opakované vydání stejného překladu (z jakých důvodů asi bylo prosazováno?), že úmyslně 

vynechává překlady z tzv. moldavštiny, i když v tabulkách figuruje A. Busuioc (rumunštinář 

by měl ovšem vědět, že jde o stejný jazyk), že si ani okrajově neklade otázku „aktuálnosti“ 

některých překládaných  autorů (stručné konstatování je uvedeno jen v souvislosti 

s Caragialovou hrou Ztracený dopis). Z hlediska techniky filologické práce je zvláštní, že 



autorka nepoužívá odkazy na parafrázované texty ani citáty – české nebo přeložené, takže 

v celé práci vystačí s pouhými 10 poznámkami pod čarou.  V práci postrádám rumunské 

resumé, jímž by diplomantka prokázala schopnost vyjádřovat se o zvolené problematice ve 

studovaném jazyce. Tento výčet uzavírám ještě připomínkou, že by bylo třeba opravit věcné 

omyly (např. sbírka básní  Až září voda tmavá  Mircei Eliada, s. 33) a diakritiku rumunských 

vlastních jmen.  

Z kladných rysů předkládané práce je třeba uvést autorčin zájem o studovanou 

tematiku, doplnění dosud známých informací o statistický pohled a aktuální tendence ve světě 

knih a knižních překladů, snahu uplatnit nové translatologické přístupy, v neposlední řadě 

také  kultivované odborné vyjadřování v češtině. 

Závěr: diplomovou práci Kateřiny Šeflové i přes výše uvedené nedostatky doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 14. 9. 2012 

       PhDr. Libuše Valentová, CSc., 

       vedoucí diplomové práce  

 


