
Oponentský posudek  

Johana Eliášová, „Komentovaný překlad vybraných básní S.T. Coleridge“ (bakalářská 

práce) 

 

Cíl práce Johany Eliášové je stanoven jasně: předložit vlastní překlad čtyř básní S.T. Coleridge, 

zdůvodnit přístup překladatele, a překlad porovnat s existujícími verzemi Václava Renče a 

Zdeňka Hrona. Tento cíl je také beze zbytku naplněn; práce je navíc přehledně strukturovaná, 

stylisticky téměř bezchybná a argumentačně dobře zvládnutá. 

 

Jelikož těžištěm práce je překlad básní, dle mého názoru je třeba ji hodnotit primárně podle 

kvality překladu, který vznikl na základě studia sekundární literatury o autorovi a jeho díle a 

literatury věnované teorii překladu. Z tohoto hlediska je nejprve nutno podotknout, že 

diplomantka volila texty překladatelsky poměrně obtížné, a navíc při plném vědomí existence 

publikovaných překladů z pera ostřílených praktiků. Její úkol tedy nebyl snadný, a zhostila se ho 

poměrně důstojně: především po významové stránce je překlad povětšinou přesný. Relativně 

vzato působí přesvědčivěji překlady básní rýmovaných, tedy „Lásky“ a „Sklíčenosti“; zvláště 

v druhé z těchto básní však místy kolísá počet slabik (který je na jiných místech pravidelný) či 

přízvuk (jambická stopa versus trochejská), a v několika pasážích se metrum téměř zcela rozpadá. 

U básní nerýmovaných („Slavík“, „Půlnoční mráz“) se pak naplno projevuje hlavní problém 

zvoleného přístupu: autorka užívá vesměs archaizující dikci a poetizující syntax, která jakoby měla 

téměř vždy nakročeno k rýmu, který ovšem v případě těchto básní (pochopitelně) nepřichází. 

Proto by bylo možná lepší volit syntax a slovní zásobu bližší současné češtině, anebo se alespoň 

pokusit využít pravidelného rytmu takovým způsobem, aby nevyvolával očekávání rýmovaného 

verše. 

 

Lze se domnívat, že další možnou příčinou výše zmíněných problémů je – byť třeba paradoxně – 

obšírné studium teorie českého verše a snaha o jeho přesné uplatnění v praxi. Fundovanost 

diplomantky v tomto směru je patrná v příslušné části jejího komentáře (str. 41-45); nicméně je 

možné, že „technika“ řešení se místy stala překážkou na cestě k tomu, aby česká verze básně byla 

skutečně dobrou poezií. 

 

Zmínil jsem významovou přesnost překladu; i zde se však najdou drobné výjimky. Překladatel 

poezie jistě musí často volit volnější řešení, ovšem je třeba dbát na to, aby taková místa neúnosně 

neobohacovala či neměnila význam. Domnívám se, že k takové situaci došlo zvláště na dvou 



místech. Ve „Sklíčenosti“ se o dítěti praví, že „v zahradě zcela při smyslech / se ztratilo“ (verše 

123-24), přičemž obrat „při smyslech“ nemá oporu v originále. V téže básni se objevuje obraz 

„jak nový fénix z popela“ (verš 133); tak výrazné přirovnání se opět v originále nevyskytuje a 

vnáší do básně nové symbolické konotace, které dle mého názoru nejsou na místě.  

 

Interpretace básní nastíněná ve čtvrté kapitole práce je koherentní a vesměs citlivá; 

z metodologického hlediska by však bylo čistší začít shrnutím kánonických čtení těchto děl, a 

teprve poté přistoupit k interpretaci vlastní. Takto se diplomantka vystavuje kritice, že objevuje 

již objevené, nebo i možnému obvinění z toho, že si přisvojuje názory, které již byly vysloveny 

jinými.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit stupněm „velmi dobře“ nebo „výborně“ 

v závislosti na průběhu obhajoby. 
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