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Diplomová práce je věnována komentovanému překladu prvních dvou ze tří částí novely 

Встреча, jejímž autorem je u nás dosud neobjevený a nepřekládaný spisovatel Maxim 

Osipov. Tvoří ji dvě základní části: český překlad výňatku z novely (část praktická) a odborný 

komentář rozdělený do čtyř kapitol (část teoretická). Zajímavým doplňkem diplomové práce 

je příloha rozhovoru s autorem novely formou jeho odpovědí na diplomantčiny otázky. 

 

Překladatelský komentář je promyšlený a reflektuje stěžejní problémy překladu. Jeho první 

kapitola je věnována analýze výchozího textu. Zahrnuje informace o autorovi, jeho díle a 

novele samotné. Všímá si osobitého stylu novely, jeho stručnosti a útržkovitosti, ale i záměrné 

neuspořádanosti tematické a častých změn časové linie dějového jádra příběhu. Diplomantka 

zde poukazuje na to, že k důležitým zvláštnostem tvůrčího autorova přístupu v novele patří i 

budování vnitrotextových souvislostí mezi zdánlivě nesouvisejícími motivy a intertextovostí 

(s. 28). V souvislosti s kompozicí textu pak upozorňuje zejména na kombinaci retrospektivní 

a rámcové posloupnosti (s. 29), což dává autorovi možnost významně ovlivňovat čtenářovo 

vnímání příběhu. Zdůrazňuje dále skutečnost, že pásma vypravěče a hlavních postav v textu 

často splývají, takže lze hovořit o tzv. nevlastní přímé řeči, která slouží jako prostředek 

vyjádření vnitřního monologu postav. V této souvislosti je třeba podotknout, že všechny tyto 

umělecké prostředky (a zvláště poslední z nich) kladou na překlad novely mimořádné nároky, 

s nimiž se diplomantce podařilo se ctí vyrovnat. V rámci analýzy výchozího textu je dále 

pozornost věnována stylisticky příznakovému lexiku, výrazné intertextovosti novely a reáliím. 

 

Další kapitoly komentáře pojednávají o koncepci a metodě překladu, určují strategii řešení 

jednotlivých překladatelských problémů a uvádí typologii překladatelských posunů. Při 

stanovení koncepce a metody překladu ve druhé kapitole vychází diplomantka hlavně 

z myšlenek Jiřího Levého, Antona Popoviče a Dagmar Knittlové. Dospívá k závěru, že 

překlad novely by se měl pohybovat na pomezí metody volné a věrné a neměl by lpět na 

jazykových formách, ale snažit se neporušit významové a estetické hodnoty díla. S ohledem 

na kvalitu diplomantčina překladu lze konstatovat, že se jí na základě tohoto koncepčního a 

metodického východiska podařilo daného cíle dosáhnout a významové i estetické hodnoty 

původního díla v překladu novely zachovat. 

 

Ke strategii řešení překladatelských problémů ve třetí kapitole, stejně jako k typologii 

překladatelských posunů v kapitole čtvrté, přistupuje diplomantka z hlediska jednotlivých 

dílčích rovin. Tento systematický přístup analýzu zpřehledňuje a umožňuje věnovat pozornost 

zvlášť jevům povahy lexikální, syntaktické, stylistické a pragmatické. Při řešení 

překladatelských problémů se diplomantka opírá o základní postupy V. N. Komissarova. 

Zvláštní pozornost věnuje překladu termínů a pojmů, které se v novele vyskytly (zejména 

spjatých s hudební a židovskou tématikou) a dále pak překladu citací (jichž je celkem 24, 

přičemž 14 z nich odkazuje na Bibli). V rovině syntaktické bych vyzdvihla postřehy o 

rozdílech v ruské a české kohezi a v AVČ, v rovině stylistické postřehy o nutnosti text 

českého překladu zexplicitňovat (viz doplňovaná verba dicendi v příkladech na s. 45), 

v rovině pragmatické pak přístup k překladu reálií s ohledem na předpokládaného příjemce.  



Překlad, který tvoří praktickou část diplomové práce, hodnotím jako výborný. Dosahuje 

uměleckých kvalit své náročné předlohy, a to ve všech ohledech: ve zvládnutí ompozice a 

osobitého autorova stylu, v umění vyrovnat se se splýváním pásem vypravěče a hlavních 

postav, ve schopnosti posilovat koherenci a textovou kohezi na úroveň běžnou pro český 

úzus, pracovat s presupozicemi, intertextovostí, reáliemi, a zejména s jazykem jako nástrojem 

uměleckého textu. Novela Setkání si jistě zaslouží, aby byla přeložena do konce a vydána a 

aby byl jejím prostřednictvím, případně další přeloženou tvorbou, představen české veřejnosti 

také její autor, Maxim Osipov.  

 

Diplomová práce má všechny požadované náležitosti. Je prakticky i teoreticky přínosná a 

svědčí o tom, že diplomantka umí spojit teoretické znalosti o překladu s překladatelskými 

dovednostmi a že jí při práci s textem nechybí jazykový a literární cit. Diplomovou práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně.  
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