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Záměrem předložené magisterské diplomové práce bylo popsat recepci afrického 
francouzsky psaného dramatu v českém prostředí. Komentář k této problematice se měl 
opírat o přehled realizovaných divadelních inscenací (ten diplomantka z vlastní 
iniciativy rozšířila i o rozhlasová uvedení dramat), výčet publikovaných překladů a 
translatologickou analýzu vybraných her v českém překladu.  

Po nutném úvodu do tématu a metodologie práce M. Rejžková popisuje divadlo 
Černé Afriky – stručně představuje jeho historii až do současnosti. Dále rozvádí specifika 
recepce afrického dramatu ve Francii, aby si vytvořila kontext pro komentář situace 
české. Práce v této teoretické části vychází zejména z francouzsky a anglicky psaných 
odborných pramenů od standardních a obecnějších (např. Mounin, Levý, Fryčer) až po 
specializované (např. Pavis, Chalaye, Brockett, Tymoczko), odvolává se i na některé 
diplomové práce publikované v nedávné době na ÚTRL FF UK (Ondrušková, Darom, 
Balajová, Nováková). V oblasti české recepce divadelních her a publikovaných českých 
překladů je o odborné zdroje nouze, diplomantka se musela vedle rešerší dobového 
tisku opřít také o doslovy publikovaných her a pro doplnění se uchýlila také 
k rozhovorům s nejaktivnějšími osobnostmi, jež se v ČR v posledním desetiletí zasadily o 
propagaci a popularizaci afrického dramatu: především s L. Němečkovou, M. 
Lázňovským, ale i dalšími překladateli, režiséry a dramaturgy, popřípadě s teatroložkou 
D. Jobert z DAMU. 

Druhá část práce vychází z analýzy tří uvážlivě zvolených českých překladů 
dramat – výběr se řídil jednak záměrem postihnout pestrý vzorek textů z hlediska 
tematického i „vývojového“, jednak potřebou zařadit jazykově různé texty a navíc 
pocházejících z dílny více překladatelů.  

Diplomovou práci zakončuje shrnutí (Závěr) a doplňují ji seznamy bibliografie. 
V Přílohách jsou uvedeny přepsané rozhovory doplněné medailony dotazovaných 
osobností, dále citovaná emailová korespondence (také s medailonem překladatelky), 
kopie publikovaného rozhovoru s tožským dramatikem a ukázky z analyzovaných textů.  
 
Povinné součásti, koncepce a struktura práce 
Práce obsahuje všechny předepsané součásti včetně požadovaných příloh, je odpovídajícím 
způsobem strukturovaná a formálně upravená. Metodický postup zpracování rámcově odpovídá 
potřebám zkoumané problematiky: po teoretickém úvodu následuje část empirická. Analýza je 
provedena na zvoleném korpusu a zakončena závěrečným shrnutím.  
 

Formální zpracování  
Práce má jasnou strukturu, je logicky rozdělená do kapitol a podkapitol – dělení sleduje postup 
bádání. Tam, kde je to vhodné, diplomantka zařazuje tabulky (přehledové seznamy 
publikovaných her, s. 25; divadelních inscenací, s. 27; rozhlasových inscenací, s. 28). Ve druhé 
části věnované analýzám volí jiné formátování textu se záměrem text zpřehlednit: uvádění 
citovaných příkladů menším typem písma a kursivou napomáhá lepší orientaci v textu, 
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komentářích i hodnocení jednotlivých řešení. Práce obsahuje minimální množství drobných 
formálních nedostatků: překlepy, drobné formulační a typografické nedostatky (vyznačeno 
v textu práce, na s. 7, 14, 16, 18, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 49, 52, 55, 58, 60, 61, 69, 71, 77, 80, 81, 83, 
85, 87, 89, 93, 94, 97, 98). 

 
Dílčí připomínky, náměty k obhajobě 

 s. 23 (vyznačeno v textu práce) – jde opravdu o „neznalost“? Citované 
vyjádření zní nelogicky 

 s. 50 – neposunuje nadměrné užívání ustálených spojení až klišovité povahy 
(„příroda je mocná čarodějka“) text do jiné roviny, k určité banalizaci, 
lokalizaci, počeštění...? 

 s. 67 zmiňuje se „nedodělaný překlad“, avšak dočkal se 2 uvedení, režisérka 
rozhlasové inscenace dokonce výslovně uvádí, že žádných úprav nebylo třeba: 
je k tomu možné něco dodat? 

 s. 73 (vyznačeno v textu práce) – komentář k překladu výrazu „sortilèges“: 
nejde také o klíčový pojem, na nějž se odvolává i název hry? 

 druhá analýza, na rozdíl od první a třetí, nezmiňuje překladatelské postupy: je 
to proto, že na překlad je celkově nahlíženo jako na „nehotový“, příliš zatížený 
chybami?  

 návrh možného rozšíření práce? 
 

Hodnocení práce 
Diplomová práce Magdalény Rejžkové je prací teoreticko-empirického charakteru: 
teoretická část má požadovaný záběr, analýzy jsou provedeny pečlivě, závěry jasně 
formulovány. Studentka prokázala, že je schopná pracovat s odbornou literaturou a má 
potřebný přehled ve zvoleném oboru, jehož studium završuje tímto menším 
badatelským úkolem. Dokázala si poradit i se zpracováním problematiky, k níž 
potřebnou oporu v teoretické literatuře nenašla: odborné prameny vhodně doplnila 
pečlivě připravenými rozhovory s osobnostmi angažujícími se v oblasti dramaturgie, 
překladu a propagace afrického dramatu v českém prostředí. 
 Analýzy vybraných her jsou provedeny precizně, se snahou o objektivní 
posouzení jednotlivých řešení. U kritizovaných ekvivalentů jsou uváděny alternativní 
návrhy překladu. Rozšíření záběru analýz na tři dramata si diplomantka zvolila 
z vlastního rozhodnutí. Podařilo se jí tak práci posunout k věcnějšímu a obecnějšímu 
závěru. 
 Práci považuji za pěkný příspěvek k charakteristice recepce afrického dramatu 
v českém prostředí a případně i cennou pomůcku pro každého, nejen začínajícího 
překladatele. 
  

Diplomovou práci Magdalény Rejžkové doporučuji k obhajobě a navrhuji 
klasifikaci známkou výborná. 

Domnívám se také, že by tato práce mohla být předložena ve stávající podobě 
k rigoróznímu řízení. 

 
 

 
Praha, 9. 9. 2012 
 
 
PhDr. Jovanka Šotolová, 
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vedoucí práce 


