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Předložená diplomová práce je věnována osobnosti a části překladatelského díla významného 

překladatele a básníka Josefa Hiršala (1920-2003) i  problematice překladu experimentální poezie, 

jejíž praxí i teorií se Hiršal po celý život zabýval. Práce má monografický charakter a vhodně doplňuje 

diplomové práce, které vznikly v ÚTRL již dříve a zaměřovaly se na dílčí, související oblasti jako je 

nonsensová poezie, česká překladatelská recepce díla Christiana Morgensterna či Ernsta Jandla. 

Tématem úvodních kapitol diplomové práce jsou zejména teoretická východiska a přístupy 

k překladu experimentální poezie i poezie vůbec (Levý, Popovič, hermeneutický přístup k překladu – 

Stolzeová). V dalších pasážích se diplomantka zabývá osobností a dílem Josefa Hiršala a jeho 

spoluprací s překladatelkou Bohumilou Grögerovou. Autorův život a tvorbu načrtává na pozadí 

politického a kulturního dění v Československu, resp. v České republice od dob Protektorátu Čechy a 

Morava až po konec 20. století. Podstatnou část práce tvoří kapitoly věnované experimentální, 

konkrétní a nonsensové poezii, jejím druhům, a problematice její přeložitelnosti či nepřeložitelnosti. 

V praktické části diplomantka analyzuje vybrané básně od Ernsta Jandla, H. C. Artmanna a Helmuta 

Heissenbüttela v souvislosti s překlady těchto básní od Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové. 

V přílohách se nachází bibliografický soupis Hiršalových děl a jeho překladů z němčiny. 

Práce je pečlivá a velmi důkladná (diplomantka pracovala i s archivními materiály z pozůstalosti 

Josefa Hiršala a hovořila o jeho překladatelské metodě s dcerou Bohumily Grögerové, překladatelkou 

Michaelou  Jacobsenovou). Mám pouze drobnější připomínky: 1) Připomínky věcného rázu: str. 98: 

rozdílné užívání slov Dichter/Schriftsteller a básník/ spisovatel v němčině a v češtině; str. 59: chybí 

zmínka o Wiener Gruppe, uvedena až později na str. 86; vysvětlit by bylo třeba tvrzení, že Artmann 

vyrůstal trojjazyčně v německém, vídeňském a českém prostředí;  velmi sporné mi připadá 

konstatování na str. 75-76, že znalost výchozího jazyk a překladu souvisí především s profesionalizací 

oboru translatologie, stejně tak v daném kontextu i uvádění faktu, že Hiršal  pracoval s podstročníky, 

do souvislosti  s neznalostí jazyka, způsobenou tím, že byl profesí učitel apod. - Hiršal navštěvoval 

školy v době Protektorátu, kdy se němčina vyučovala povinně a dokonce i některé předměty na 

gymnáziích se vyučovaly v němčině, maturoval z němčiny v roce 1940, jak uvedeno, a pak 

navštěvoval učitelský ústav, práce s podstročníky měla  patrně  v případě němčiny jiné důvody, snad 

obecně lingvistické; pokud jde obecně o znalost němčiny v řadách českých překladatelů v minulosti, 

je třeba připomenout tradici rakousko-uherského školství a s tím související fakt, že aspoň část české 

inteligence byla bilingvní v dobách, kdy  žádná  translatologie neexistovala; str.84-85:  „bývá dokonce 

zvykem (kde?), že první vydání daného autora obsahuje i jeho medailonek“ – existují edice, které 

obsahují i poměrně obsáhlou studii (např. Světová četba v Odeonu) a je běžné, že knihy 

renomovaných i jiných nakladatelství obsahují doslov; nesporné není ani tvrzení na str. 85, že „na 

překladatelově výkonu…závisí, jak bude autor uveden, zda bude přijat kladně, nebo  naopak 

propadne.“ Připomínky technického rázu: některé vedlejší informace by bylo vhodnější nezařazovat 

do hlavního textu, ale dát do poznámek pod čarou, např. odkazy na diplomové práce na str. 51, 63; 

str. 90: dát do poznámky, jaké vydání  tedy  bylo k dispozici; str. 65: citáty z Benseho  teoretických 

textů by měly být uvedeny v originále, na str. 65: Bense 1976 – není patrné, k čemu se vztahuje; 

překlepy, např. str. 52: Obec překladů - správně Obec  překladatelů; str. 55: umění se inspirovale - 



správně inspirovalo; str. 60: Stéphan Mallarmé - správně Stéphane; str. 66: jedná se o intersemiotický 

překladu – správně překlad; str. 96: snaží se čtenářův přiblížit – správně čtenářům; str. 97: které při 

překladu podařilo zachovat – správně se podařilo; str. 103: Hiršal zachováva – správně zachovává; str. 

110: vhrám – správně vrhám; str. 105: Překlad…je pociťováno – správně pociťován; str.107: Tato 

koláž skládá – správně se skládá; str. 112: z přecházejícího verše – správně z předcházejícího; na 

interpretační analýzy – správně analýze. Drobná stylistická nedopatření (např. na str. 98 tři odstavce 

za sebou začínají slovem „Artmann“). Str. 41: odstavec začínající „V letech 1964-1974 se podíleli na 

výstavách vizuální poezie…“ -  chybí  podmět (Hiršal a Grögerová), nenavazuje na předchozí větu. 

Tyto menší nedostatky ale podstatně nesnižují kvalitu práce, kterou hodnotím jako výbornou. 
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