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Posudek magisterské diplomové práce Terezy Radvákové „Recepce francouzské 

literatury vydávané v edici Světová četba (1948–1999)“, ÚTRL FF UK, Praha 2012 

 

Diplomová práce T. Radvákové má 178 stran. Její obsah je členěn do dvou oddílů, teoretické 

a praktické části; práce je opatřena úvodem, závěrem, dvoujazyčným resumé, přehledem 

použité literatury a přílohami v rozsahu 39 stran.  

 

Jak se uvádí v úvodu práce, jejím cílem bylo analyzovat předmluvy 78 frankofonních titulů 

vydaných v edici Světová četba nakladatelství Odeon a na základě této analýzy stanovit 

kritéria, jimiž by bylo možné postihnout jejich tendenčnost vědeckou metodou. Jinými slovy 

najít způsob, jak se empirickou formou dobrat k závěrům, jež vyplynuly z výpovědí 

pamětníků. 

Již ze samotného úvodu vyplývá, že autorka oproti původní představě (viz zadání) založila 

svůj pohled na zkoumání „zaujatosti“ předmluv ke všem publikacím překladů z francouzštiny 

v odeonské řadě Světová četba z let 1948–1999, a její práce tak představuje spíš specifický 

příspěvek k recepci než recepci jako takovou.  

 

První, teoretická část práce je věnována politicko-kulturnímu kontextu (kulturní politice ve 

sledovaném období a socialistickému realismu, historii a ediční politice nakladatelství Odeon, 

edici Světová četba, a zvlášť se zabývá předmluvami – jejich významem, funkcemi a 

manipulovatelností). 

 

Druhou, praktickou část (podloženou výzkumem) tvoří kromě popisu metodiky výzkumu dva 

hlavní oddíly – 1) obsahová kvalitativní analýza předmluv (na základě srovnání s 

referenčními texty francouzskými za účelem odhalení ideologické „zaujatosti“) a 2) jejich 

obsahová kvantitativní analýza podle dvaceti kritérií. 

  

Předložená práce Terezy Radvákové je jedinečným příspěvkem k dějinám českého překladu 

ve více ohledech. Jednak zpracovává časově velmi rozsáhlý úsek – celou polovinu 20. století 

tak, jak se jeví z pohledu výběru a prezentace frankofonních děl edicí Světová četba 

nakladatelství Odeon. Zároveň je třeba zdůraznit, že se jedná o práci průkopnickou, a tedy i 

svým způsobem kontroverzní. Od běžně zpracovávaných prací v rámci dějin českého 

překladu se totiž odlišuje tím, že nepostupuje podle běžně používaného, předem daného, 

osvědčeného modelu, ale je dílem veskrze samostatným a v jistém smyslu průkopnickým. To 

přináší samozřejmě vedle pozitiv i četná rizika (zejména subjektivity soudů). 

Již samotnou volbou tématu, které si iniciativně prosadila, signalizuje autorka diplomové 

práce ochotu čelit komplexu problémů co do závažnosti rozmanitých, z nichž by si nejeden 

zasloužil samostatné zpracování (například rozdělení sledovaného období na samostatné 

úseky a jejich sledování zvlášť, popř. zaměření pozornosti na práci vždy jednoho překladatele 

atd.).  

   

Zajímavým a chvályhodným aspektem DP T. Radvákové je, že si samostatně vypracovala 

nový, nevyzkoušený model výzkumu, který zapojuje moderní přístup využívající svého druhu 

„matematickou“ oporu, a vyzkoušela jeho funkčnost v praxi. Vytvořila cosi, co zde dosud 

nebylo. Její práci proto vnímám jako podnětný experiment a výzvu k širší diskusi. I 

v případě, že by se diplomantčin model (spočívající v analýze „zaujatosti“ předmluv, jež 

zahrnuje srovnání s referenčními texty jak francouzskými, které nevznikaly pod ideologickým 

tlakem, tak popřípadě i později vydanými či vzniklými referenčními texty českých literárních 

historiků a kritiků jako např. V. Černý a J. Pelán, i aplikaci dvaceti kritérií zformulovaných 

pro kvantitativní analýzu) neosvědčil pro širší využití (např. při zkoumání překladů z jiných 
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jazyků), je podle mého soudu pokus o něj přínosem. A to i tehdy, kdyby neprokázal nic 

jiného, než že hledání podobných modelů ke zkoumání poválečného období dějin překladu 

vede do slepé uličky, což si nemyslím.  

 

Za hlavní pozitiva práce Terezy Radvákové tedy považuji odvahu pustit se na tenký led 

experimentu (která by se dala rovněž vnímat jako „mladická nerozvážnost“), neboť nemohla 

navázat na již hotový „vzor“, a samostatnost, s jakou jsem se dosud při vedení DP nesetkala. I 

kdyby metoda výzkumu, již tato práce razí, zazářila a zapadla jako prskavka, obsahuje 

množství nesmírně zajímavých poznatků k dějinám překladu a cenných postřehů.   

Při jejím posuzování beru ohled na to, jak uchopila problém a „vymyslela statistiku“ a kritéria 

analýzy. Napsat 78 medailonů k jednotlivým předmluvám představuje náročnou a nevděčnou 

práci. Totéž platí o překladu citací z referenční literatury z francouzských zdrojů, neboť se 

jedná o překladatelsky náročný literárněvědný a literárně-historický text (Tereza se v něm na 

řadě míst nevyhnula nepřesnostem věcné i stylistické povahy).  

Zajímavé jsou dílčí výstupy (na úrovni analýz předmluv – k mnoha z nich jako k celku 

nemám žádné připomínky). 

S výsledky analýz, jak jsou prezentovány na str. 151–159 souhlasím, stejně jako se závěry 

práce. Použití grafů považuji za zpřehledňující a oživující doplnění komentářů. Velmi si 

cením příloh a jejich pořízení považuji za velmi záslužné pro dějiny českého překladu. 

 

Z negativních stránek této práce bych zmínila jednu hlavní – příklady tendenčnosti jsou 

mnohdy formulovány tak, že samy působí tendenčně. Zaujatost při hledání neobjektivity 

předmluv občas autorku komentářů strhává k tomu, že do nich sama vnáší provokující 

subjektivitu, která by mnohdy neobstála (výskyt „krátkých spojení“ je dán její nezkušeností). 

Dále upozorňuji na to, že v tabulce chybí Rimbaud a že číslo Carmen neodpovídá (v tabulce 

č. 43, u analýzy předmluvy 48). 

 

I přes diskutabilní místa považuji práci Terezy Radvákové za velmi přínosnou. Doporučuji ji 

k obhajobě a mé navrhované hodnocení je pro průkopnický charakter předložené studie  

v ý b o r n é. 

 

 

 

 

V Praze 30. 1. 2012                                                                             PhDr. Šárka Belisová               

 

  

 

 

 

 

 


