
Oponentský posudek diplomové práce Miriam Neudertové 

„Poválečná generace překladatelů: malé a velké dějiny. 

Ilustrace problematiky na rozhovorech s překladateli“ 

 

Téma této práce považuji za velmi šťastné. Jednak navazuje na výzkumný grant řešený na 

Ústavu translatologie FF UK v letech 2008–2011, jednak pomáhá uchovat „dějinnou paměť“ 

v podobě pamětnických rozhovorů se dvěma důležitými představitelkami českého 

uměleckého překladu. 

 

Nejpřínosnější částí práce jsou bezesporu právě pamětnické rozhovory s překladatelkami 

Evou Burešovou-Ruxovou a Dagmar Steinovou a následná reflexe těchto rozhovorů 

v kontextu výše zmíněného výzkumného projektu. Diplomantkou pořízené rozhovory ovšem 

velmi dobře doplňují a prohlubují poznatky a závěry také dřívějšího výzkumu Ústavu 

translatologie v oblasti uměleckého překladu shrnuté např. v publikaci Kapitoly z dějin 

českého překladu, 2002 (v diplomové práci je chybně uveden rok 2001, navíc je, bohužel, 

zkomolen i samotný název publikace, viz str. 189). 

 

Přesvědčivě působí diplomantčina práce s odbornou a další literaturou, která zahrnuje nejen 

publikace zaměřené na dějiny a teorii překladu, ale také kulturně-historické a společensko-

vědní studie včetně dobových publikací z totalitních let někdejšího Československa. 

Diplomantka náležitě cituje a uvádí vyčtená zjištění a fakta do příslušných souvislostí.  

 

Právě šíře souvislostí je ale současně i slabinou této práce jako celku. 

 

Na mnoha místech (hlavně v první polovině práce) se zdá, že diplomantka byla odvlečena 

určitým dílčím tématem mimo hlavní tematickou linku. Práce tak působí místy poněkud 

zahlcujícím, mírně roztříštěným a lehce nepřehledným dojmem, neboť diplomantka sama 

patrně byla natolik zahlcena nastudovaným materiálem (jehož rozsah je vskutku 

pozoruhodný), že nedokázala vždy poodstoupit od různorodé problematiky, k níž ji její téma 

dovedlo, a neuměla vybrat, co je vlastně důležité vzhledem k hlavnímu tématu práce.  

 

Mám na mysli zejména kapitolu věnovanou studentským prověrkám (str. 22–24), personálním 

čistkám na vysokých školách (str. 25) a Václavu Černému (str. 25–28). Avšak také v případě 

víceméně relevantních kapitol, jako jsou např. kapitoly charakterizující jednotlivá 

předlistopadová nakladatelství s výrazným podílem na překladové literární produkci (str. 44–

49), kapitoly o ideologizované ediční politice před rokem 1989 (str. 49–52), o překladatelské 

produkci po roce 1948 a v 50. letech (str. 52–55) či o překladatelské produkci z francouzštiny 

v letech 1948–1953 (str. 56), se čtenáři práce vnucuje nepříjemná otázka, jak se diplomantce 

vlastně daří skloubit a scelit hromadu nakutaných údajů v jeden celek s vlastním těžištěm 

práce, komentovaným výše.   

 

Otázek je ovšem více. Proč se diplomantka nevěnuje také případu Z. Vančury či B. Mathesia, 

třebaže, jak vyplývá z důkladně analyzované publikace Slovo za slovem, ovlivnili generaci 

doyenů českého literárního překladu neméně než V. Černý, kterému je v diplomové práci 

věnováno hned několik stran (str. 25–28)? Proč diplomantka pouze mechanicky přeříkává 

obsah načtených publikací (viz kapitola věnovaná odbornému pojmosloví a hlavním formám 

využití orální historie na str. 3–13)? Proč diplomantka přepisuje celé dlouhé pasáže z knihy 

Slovo za slovem, když pak s těmito pečlivě citovanými formulacemi, následně nijak podstatně 

nepracuje, resp. nezapracovává je důsledně a explicitně do vlastních závěrů?  



 

Navzdory všem těmto otázkám ovšem považuji těžiště této diplomové práce za velmi užitečné 

a v jádru zdařile zpracované a domnívám se, že závěry práce jsou cenným příspěvkem 

k reflexi dějin českého překladu a v širším smyslu také k reflexi českých, resp. 

československých dějin totality. Proto tuto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit ji známkou VÝBORNĚ.            

 

 

V Praze 10. září 2013        

 

       PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.  

 

 


