
OPONENTSKÝ POSUDEK NA DIPLOMOVOU PRÁCI
Marie Muchové
POROVNÁNÍ DVOU PŘEKLADŮ KNIHY TORTILLA FLAT JOHNA STEINBECKA

Diplomová práce Marie Muchové je pozoruhodným porovnáním dvou ze tří dosavadních českých 
překladů uvedené Steinbeckovy prózy. Již pohled na Obsah výrazně naznačuje, že diplomantka má 
jasnou představu o logickém strukturování práce. V teoretické části začíná svůj výklad 
představením dotyčného díla, jeho autora a obou překladatelů, a i když bych očekával podrobnější 
charakteristiku překladatelské anamnézy obou autorů, zejména Zdeny Wattersonové, která je 
navzdory své dlouhověkosti přesahující hluboko dobu vzniku jejího srovnávaného překladu jednou 
z typických prvorepublikových překladatelek z anglofonních literatur, jejichž přínos do dějin 
českého překládání je celkově vzato spíše průměrný. Navzdory tomu, že Hilský je příslušníkem 
pokročilejší generace českých překladatelů z angličtiny, a patří nepochybně k její špičce, přičemž 
diplomantka si je toho, aniž by to příliš zdůrazňovala, samozřejmě vědoma, nenechala se touto 
skutečností svést k jakémukoliv „fandění“  zjevnému šampionovi, a její přístup k oběma tvůrcům a 
jejich překladu je vyrovnaný a objektivní. To považuji za jeden z nesympatičtějších rysů práce, 
který jí propůjčuje charakter vědecké solidnosti a fairovosti. Ke konstatování jisté rovnocennosti 
obou překladatelských přístupů, zejména v kontextu vývoje českého jazyka, znalostní kvalifikace 
českého čtenáře v té které době a převládajících dobových strategií překladu, dochází ostatně
diplomantka i v konečném závěru.

Vlastní srovnávací část práce se opírá o teoretické názory tří moderních českých teoretiků překladu 
– Jiřího Levého, Dagmar Knittlové, a částečně i Olgy Krijtové.  Podle mého názoru si z dnes již 
nebývale rozkošatělé světové translatologické literatury nemohla vybrat lépe, a skutečnost, že se 
omezila pouze na ně, neměla na kvalitu jejího srovnávání sebemenší negativní dopad. Rozdělení 
praktické části na jednotlivé porovnávané kategorie (opírající se podle mého názoru zejména o 
„teoreticko-praktické“ práce Dagmar Knittlové), i když může na první pohled působit mechanicky, 
má velmi daleko k jakékoliv mechaničnosti. Kvantita i representativnost jednotlivých 
porovnávaných příkladů pro tyto kategorie mi připadá ve vztahu k celkové práci a jejímu rozsahu 
adekvátní a umožňující diplomantce činit relevantní závěry.

Specifický komentář by si zasloužil jazyk diplomové práce. Na první pohled si autorka 
„zvýhodnila“ své postavení volbou českého jazyka, neboť, jak bylo mnohokrát prokázáno, všichni 
autoři, kteří nejsou zcela bilingvní, se i při dokonalé znalosti cizího jazyka vyjadřují v tomto jazyku 
méně šťastně, přesně, atd., nežli v mateřském jazyku. Zmíněný rozdíl by zřejmě bylo možné 
překonat konzultací s rodilým mluvčím, resp. jinak, avšak způsob, jakým autorka napsala svou 
práci, svědčí o tom, že se dokáže vyjadřovat maximálně přesnou, logickou, elegantně znějící 
češtinou, která nepochybně přispěla k celkovému vynikajícímu vyznění práce.

Práci doporučuji přijmout k obhajobě a ohodnotit známkou výborně
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