
z obhajoby disertační práce PhDr. Vlasty Dufkové konané dne 12.6.2012. 

Téma práce: ,,Burití - komentovaný překlad" 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D., zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku. 

Školitelka prof. PhDr. Anna Housková, Ph.D., kandidátku představila a seznámila komisi 

s její disertační prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 

Práce vychází z překladu a od něho směřuje k odborné reflexi. Překlad, který spolu s odbornou 

studií vyšel knižně a dr. Dufková za něj byla odměněna Jungmannovou cenou, byl v předkládané 

práci dále dopracován. Východiskem teoretické části je překladatelčina autopsie: kandidátka se 

vedle konkrétních překladových strategií, jež postupně pojmenovává, pokusila z překladatelské 

perspektivy nahlédnout Rosův autorský jazyk a předpokládanou genezi jeho psaní s ohledem na 

jeho záměrnost. Zatímco u původního textu nelze s určitostí rozhodnout, co do něho autor vkládá 

vědomě a co tam přechází podprahově, u překladu je tento poměr možno na základě empirie 

stanovit a vypozorovat zobecnitelné tendence fungování jazyka v rámci textu: jako nejvhodnější 

teoretické nástroje pro jejich uchopení se kandidátce jeví Meschonnicův koncept rythmu a 

Mukařovského sémantické gesto. Kandidátka ve své práci mj. ukázala, že Rosa patří do 

„manýristické" linie jdoucí od Isidora Sevillského až k brazilským konkrétním básníkům a je 

v tomto smyslu i dědicem básnické tradice započaté Mallarméem. Prokázala rovněž, že Rosovo 

usilování o jazyk metafyziky souzní s překladovou koncepcí Waltera Benjamina. 

Poté oponenti (PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D., a doc. PhDr. Josef Forbelský) přednesli 

závěry svých posudků. 

Kandidátka PhDr. Vlasta Dufková odpověděla na posudky oponentů. Vyjádřila se 

k možnosti, že jedno z mott Tanečního souboru odkazuje k afrobrazilské mystice. Popsala 

Rosovo užívání etymologie a falešné etymologie. Promluvila o utváření vlastních jmen v Rosově 

próze (Maria Behú). Zdůraznila textovou provázanost postavy Náčelníka Zequiela s biblickým 



Ezechielem. Na základě citátů z novely Burití se pokusila vyložit sertéio jako básnický výrazový 

klíč. Odkazy na uměleckou kritiku hájila užití slova mediumní.

Doc. Forbelský vysvětlil výhradu vznesenou vůči tomuto slovu: čeština takto adjektiva nevytváří 

(ex. centrální, nikoli centrumní). 

Diskuse: 

Dr. Zuzana Burianová má za to, že v překladu jsou někdy místní jména doplněna vnitřními 

vysvětlivkami nedosti koherentně a čtenáře zavádějí. 

Dr. Dufková odpovídá, že Rosova próza v originále rovněž není čtenářsky přístupná. 

Doc. Forbelský vznesl dotaz, zda slovo sertďo nepochází z kombinace latinských slov certitudo a 

desertum. 

Dr. Dufková se domnívá, že druhá etymologie má své obhájce, a bylo by to v každém případě 

v intencích manýristického „anagramatického" sklonu Rosova díla: Rosa například vytváří 

esoterickou krajinu z autentické regionální toponymie. Ve Velké divočině tkví dost možná 

,,ďábel" v imanenci jazyka, jíž Rosa podlehl. 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Zapsala: Šárka Grauová 
Podpis předsedy komise: 


