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Předložená magisterská diplomová práce se zabývá poválečnými dějinami českého 
překladatelství. Je věnována dvěma významným osobnostem českého poválečného překladu: 
Evě Burešové-Ruxové a Dagmar Steinové. Představuje je na pozadí historických a kulturních 
událostí s důrazem na situaci v oblasti literatury, uměleckého překladu, nakladatelského 
prostředí, knižního trhu. 

Teoretická část práce podrobně popisuje jednotlivé etapy českého poválečného vývoje 
(od roku 1945 až do 90. let): sleduje je se zaměřením na peripetie společensko-politické 
(prověrky, personální čistky, situace na VŠ a v nakladatelském prostředí a další záležitosti, které 
nejen charakterizovaly danou dobu, ale také se přímo dotýkaly osudů překladatelů, jsou 
opakovaně zkoumány v řezech jednotlivými obdobími: v kontextu poúnorových procesů a 
represivních padesátých let, poté liberalizace v letech šedesátých, normalizační éry a rovněž let 
devadesátých). Podobně jsou pojednány zejména souvislosti světa literatury a konkrétně 
uměleckého překladu ve střetu s totalitní mocí (provoz v redakcích specializovaných na 
překladovou knižní produkci, lektorská řízení, vydavatelská činnost a ediční politika, cenzura a 
všechny její formy, fenomén tzv. pokrývačství, „alibistické“, či naopak reinterpretující až 
destrukční paratexty, zajímavé případy jako společná taktika redakcí Odeonu a revue Světová 
literatura) a s nástupem komerčních strategií po roce 1989. Stručné připomenutí dějinných 
událostí je vždy doplněno velice podrobnou faktografií se zaměřením na rozsah a strukturu 
vydávané knižní produkce z oblasti překladové literatury: obecně je problematika prezentována 
připomenutím dějin uměleckého překladu z angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a 
španělštiny, mnohem detailnějšího záběru se však dostává překladovým titulům z literatury 
francouzsky psané.   

Empirická část přináší dva rozhovory se zmíněnými překladatelkami – zástupkyněmi 
nejstarší generace českého poválečného překladu. V této fázi diplomová práce přímo navazuje 
na výzkumný projekt „Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945“ řešený 
na ÚTRL FF UK v letech 2008 až 2011. Proto diplomantka volila pro rozhovory metodu 
kvalitativního výzkumu, tzv. metodu orální historie, kterou pečlivě popisuje v úvodu práce (s. 2 
až 13). Tato metoda mj. vyžaduje od tazatele, aby se obeznámil s „širším kulturně-politickým 
kontextem období, na které je jeho výzkum zaměřen“. (Vaněk, 2003, citováno na s. 4) Tento 
požadavek Miriam Neudertová splnila vyčerpávajícím způsobem: teoretická část její práce, 
věnovaná historickým a kulturním okolnostem, jež se ve větší či menší míře protkly s osudy 
obou narátorek, je v práci předložena na sto stranách nabitých daty, známými i upozaděnými či 
zapomenutými údaji. Nutno dodat, že diplomantka tento úkol nepovažovala jen za splnění 
povinného penza, ale brala ho skutečně jako nutný předpoklad k tomu, aby vůbec mohla 
vstoupit do rozhovoru s oběma renomovanými překladatelkami. Vedle detailního přehledu o 
„velkých“ dějinách musela diplomantka nastudovat i dostupná životopisná data narátorek a mít 
přehled o bibliografii jejich překladů – znát nejen všechna stěžejní díla, ale dokázat je zařadit do 
kontextu původní i naší literatury. Druhým impulsem k tak důkladnému zpracování této 
kapitoly byla i diplomantčina vlastní zkušenost z četby publikace Slovo za slovem, jež zmíněný 
výzkumný projekt na ÚTRL završila: mnohé skutečnosti, které narátoři předchozího výzkumu 
zmiňovali letmo a bez vysvětlování, jsou dnešní generaci studentů příliš vzdálené, neznámé, 
někdy i nepochopitelné. Až puntíčkářská snaha dopátrat se podrobností o prověrkách, cenzuře, 
případně pozadí vydání některých kontroverzních titulů byla v některých případech vedena i 
touhou objasnit protiřečící si záznamy vzpomínek pamětníků. 
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Podobně důkladný přístup uplatnila diplomantka také v biografických medailonech obou 
narátorek: všechny zmínky o skutečnostech, a zejména osobnostech, jež jejím vrstevníkům 
nemusí být automaticky známé či srozumitelné, doplňuje informacemi v poznámkách. Přínosný 
je též dovětek „Překladatelské dílo na pozadí doby“, který oba životopisy uzavírá (s. 130–134; 
152–156).  

Oba rozhovory, jak je v práci zmíněno, odrážejí kromě dějinných událostí a různých 
konkrétních životních osudů také rozdílné charaktery dotyčných narátorek. Diplomantka 
musela uplatnit – vedle nastudovaných znalostí – i určitou dávku komunikačních schopností a 
empatie, aby její spolupráce s narátorkami přinesla potřebné výsledky. Otázky pokládané 
v rozhovorech se rámcově držely struktury uplatněné v předchozím výzkumném projektu, jejich 
okruhy byly ale příležitostně a podle možností rozšířeny. 

Stejně jako se v teoretické části práce diplomantka pokusila shrnout a usouvztažnit 
určité pasáže rozhovorů publikovaných v knize Slovo za slovem, i provedené rozhovory 
zakončila syntézou. Informace shrnuté – a vypíchnuté – na s. 181 až 183 tak názorně ukazují, jak 
rozhovory vedené metodou tzv. orální historie mohou doplnit a někdy i poopravit údaje 
uváděné v některých vědeckých zdrojích: na pamětníky složitých historických událostí a také 
detailních, drobných záležitostí by se nemělo při snaze rekonstruovat dějiny zapomínat. Jakkoli 
mohou být jejich vzpomínky nespolehlivé, přepsané osobní či kolektivní snahou určité peripetie 
reinterpretovat či vytěsnit, anebo jednoduše zanesené tíhou uplynulého času, v mnoha 
případech zůstávají jediným pramenem k poznání minulosti. Miriam Neudertová svou prací 
ukázala, že cesta k nim je stále otevřená, jen čas k využití se neúprosně krátí, a to zejména 
v případě nejstarší generace poválečných pamětníků – pro obor translatologie tedy hlavně 
překladatelů, redaktorů, k nimž obě narátorky profesně patří. 

Ke cti práce patří upřímná snaha diplomantky přistupovat k výzkumu zodpovědně 
(projevující se v některých možná až příliš podrobně zpracovaných pasážích) a co možná 
nejobjektivněji: to je vidět namátkou na s. 18 v úvodu k periodizaci zkoumaného období, dále 
v oddílu o 60. letech, kde jsou tvrzení Drskové předkládány s připomenutím poznatků Čecha a 
tak řádně usouvztažněny se situací let padesátých, a podobně také na s. 99 (varování před 
paušalizujícími soudy o paratextech a dalších záležitostech ediční praxe) atp.  

 
Povinné součásti, koncepce a struktura práce 
Práce obsahuje všechny předepsané součásti, je odpovídajícím způsobem strukturovaná a formálně 
upravená. Metodický postup zpracování rámcově odpovídá potřebám zkoumané problematiky: po 
teoretickém úvodu následuje část empirická. Diplomovou práci zakončuje Ediční poznámka, shrnutí 
(Závěr), Bibliografie, v Přílohách je zařazen Oslovovací dopis, Smlouva o poskytnutí práv a Chronologické 
soupisy překladů obou zpovídaných narátorek.  
Formální zpracování  
Práce má jasnou strukturu, je logicky rozdělená do kapitol a podkapitol – dělení sleduje postup bádání. 
Práce obsahuje minimální množství drobných formálních nedostatků: překlepy, chyby v interpunkci a 
drobné typografické prohřešky jsou výjimečné (vyznačeno v textu práce, např. na s. 1, 4, 5, 15, 17, 18, 20, 
22, 26, 27, 30, 34, 37, 38, 41, 52, 61, 71, 80, 85, 100, 104, 113, 116, 123).  
 
Dílčí připomínky, náměty k obhajobě 

• V teoretické části na s. 12–13 je uvedeno rozlišení mezi analýzou a interpretací: jak je 
tento postup uplatněn při zpracování pořízených rozhovorů? 

• S. 47 – proč nejsou uvedeni ředitelé ČS v období 60. let? 
• S. 97 je zmíněna rozdílnost obsahového členění dvou stěžejních publikací 

popisujících období začátku 50., resp. 60. let – Čecha a Drskové. Lze přesněji 
definovat vědecký přístup k popisu dobové kulturní politiky a knižního provozu 
obou autorů, srovnat přínos daných publikací?  

• S. 120 a 124 – dá se konstatování, že v rozhovorech uvedených v knize Slovo za 
slovem pamětníci na složitá období nevzpomínají s hořkostí, rozšířit i na obě nynější 
narátorky? 

• S. 125 – z jakého spektra možností byly vybrány obě narátorky? 
• Návrhy možného navázání na tuto práci, případného směrování výzkumu na ÚTRL? 
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Hodnocení práce 
Diplomová práce Miriam Neudertové je prací teoreticko-empirického charakteru: teoretická část 
má požadovaný záběr, kvalitativní výzkum je proveden pečlivě, závěry jasně formulovány. 
Studentka prokázala, že je schopná pracovat s odbornou literaturou a že má potřebný přehled ve 
zvoleném oboru, jehož studium završuje tímto menším badatelským úkolem. I když její přístup 
zejména k teorii je často až přehnaně maximalistický, v případě předložené práce mělo detailní 
zpracování své opodstatnění. Práci považuji za cenný příspěvek k dějinám českého poválečného 
překladu – vybrané části práce by bylo možné i přímo využít při výuce na Ústavu translatologie. 
  

Diplomovou práci Miriam Neudertové doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 
známkou výborná. 

Domnívám se také, že by tato práce mohla být po redukci některých pasáží teoretické 
části a doplnění o další rozhovor předložena k rigoróznímu řízení, a rovněž posloužit jako základ 
případného dalšího výzkumu realizovaného v rámci doktorského studia.  

 
 

Praha, 9. 9. 2013 
 
PhDr. Jovanka Šotolová, 
vedoucí práce 


