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Lenka Zábojová si za téma diplomové práce zvolila komentovaný překlad sbírky divadelních her 

španělského autora Davida Llorenteho. Jak autorka sama uvádí, má k překládaným textům osobní 

vztah a autora osobně zná. Práce má tři hlavní části: praktickou, kterou tvoří samotný text překladu, 

dále teoretický úvod, ve kterém se autorka pokouší shrnout zásadní aspekty problematiky překladu 

dramatu, a konečně komentář obsahující analýzu a charakteristiku originálu a následně analýzu 

autorčiných vlastních překladatelských řešení. 

Praktickou část diplomové práce lze považovat za stěžejní jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska kvality 

zpracování. Překlad je velmi kvalitní, promyšlený a je z něj patrné, že autorka text dobře analyzovala 

a pochopila, a rovněž po stylistické stránce jsou její řešení v naprosté většině případů adekvátní a 

funkční. Zásadnější významové posuny jsem v textu nezaznamenala. Pozitivní roli asi sehrál i fakt, že 

autorka mohla případná problematická místa konzultovat s autorem a hry rovněž měla možnost vidět 

zinscenované. Některé drobné výhrady jsou okomentovány přímo v textu překladu. Ze závažnějších 

nedostatků bych zmínila vynechání dvou replik na straně XIV a XXXII v překladu, ačkoli zde se jedná 

spíše o záležitost technickou. Obecnějším problémem je pak návaznost jednotlivých replik (určité 

problematické pasáže se objevují zejména v první hře „godot aneb smrt nemá vždy poslední slovo“), 

která by mohla být zajímavou otázkou do diskuse. S koherencí souvisí také otázka vykání a tykání na 

stranách XV a XVI v překladu (kterou rovněž můžeme probrat v diskusi). 

Na překlad navazuje komentář originálního textu a překladu, který je zpracován rovněž pečlivě a 

svědomitě. Autorka pro analýzu používá textové charakteristiky navržené Rosou Rabadánovou a 

celkově se jí daří text originálu výstižně a smysluplně charakterizovat. Velmi zajímavý je aspekt určité 

„hybridnosti“ originálního textu – autor je sice Španěl, ale dlouhodobě žije v Praze a rovněž jeho hry 

jsou primárně určeny českým hercům a publiku (a herci jsou zároveň dobře obeznámeni se 

španělskou kulturou). V charakteristice originál mi poněkud chybí detailnější zaměření na konkrétní 

stylistické a jazykové prostředky využívané v textu. Vytknout lze některé drobné terminologické a 

formulační nepřesnosti a neobratnosti (např. pojem „slohové postupy“ na str. 42).  

Analýza autorčiných řešení je zpracována velmi dobře, zvolené příklady jsou zajímavé a ilustrativní. 

Možná autorka mohla některé aspekty zpracovat podrobněji, poněkud mi chybí zamyšlení nad 

problematikou koherence, kterou již zmiňuji výše, zejména s přihlédnutím k dvojí zamýšlené funkci 

přeloženého textu (jakožto textu určeného primárně ke čtení a zároveň k inscenaci na jevišti). 



Poněkud rozpačitě působí závěrečná podkapitola 3.4, ve které se autorka pokouší shrnout zvolenou 

překladatelskou metodu. Zde bych ocenila poněkud propracovanější pohled na věc. 

Za nejslabší část práce považuji teoretický úvod, ve kterém se autorka snaží podat jakýsi přehled 

teoretických aspektů souvisejících s překladem dramat. V zásadě se jí to sice daří, ale u řady 

prezentovaných otázek mi chybí souvislost s překládaným textem a velká část nastíněných problémů 

by vyžadovala mnohem podrobnější analýzu. Takto se jedná spíše o prezentaci názorů teoretiků 

překladu vybraných (možná poněkud náhodně) autorkou, často chybí obecnější závěr. Na některých 

místech diplomantka rovněž formuluje své vlastní názory, ne vždy zcela opodstatněné a podložené. 

Na druhou stranu oceňuji autorčin kreativní přístup i skutečnost, že se jí podařilo zmínit řadu opravdu 

klíčových a zajímavých otázek relevantních po její překlad. 

Přes uvedené dílčí výhrady doporučuji diplomovou práci L. Zábojové k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně, zejména s ohledem na vysokou kvalitu překladu a výstižnou analýzu překladatelských 

problémů a řešení. 

 

 

V Praze dne 19. 5. 2015     Mgr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 

           oponent 

 

 

 

 

 

 


