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Lenka Zábojová si vybrala na diplomovou práci překlad textu, k jehož autorovi, svému 

bývalému profesorovi španělštiny na střední škole, má osobní vazbu. Právě osobní znalost 

autorského typu i konkrétních inscenací je pro práci velmi přínosná. Nejde tu totiž pouze o 

překlad psaného textu, ale o překlad určený k jevištnímu provedení, kterého se sama 

diplomantka aktivně účastnila, ví proto z praxe, jaké nástrahy text klade. 

V teoretickém úvodu se diplomantka pokusila shrnout hlavní charakteristiky a specifika 

překládání divadelních her. Tuto část je třeba ocenit, neboť se u nás velmi těžko shání 

bibliografie, oslovení odborníci zpravidla rozumí buď divadlu, nebo překladu, ale citelně 

chybí práce, která by problematiku divadelního překládání zpracovala na stejné teoretické 

úrovni, na jaké jsou studie o překladu prózy či dramatu. Přístup Lenky Zábojové je proto 

velmi samostatný, sama si vytyčila nejzajímavější problémy, pokusila se je pojmenovat a 

navrhnout vlastní řešení. Kromě našeho klasika J. Levého vycházela hodně ze španělských a 

anglických pramenů a zejména z recenzí a ohlasů konkrétních děl – ať už vydaných knižně, či 

uvedených v divadle. Všímá si rozdílů v práci s textem psaným a mluveným a jejich prolínání 

v divadelním žánru (v centrální části diplomové práce se pak k tomuto tématu vztahuje ve 

volbě spisovného či hovorového jazyka, viz komentář na str. 56), problému recepce, 

zastarávání překladů (vždy s ohledem na specifičnost dramatického žánru), scénických 

poznámek, rozdílností divadla a filmu, cenzury, amatérského divadla (školního a 

ochotnického); obtížnost překladu divadelního textu (a jeho správného pochopení a 

kontextualizace) dokládá udělením překladatelské anticeny Skřipec 2014 právě za překlad 

divadelního textu (str. 25 a dál). 

Těžištěm práce je vlastní překlad šesti her napsaných pro školní divadlo (vložených 86 str. 

římsky číslovaných), který považuji za velmi kvalitní, vyrovnaný, významově přesný, a 

přitom nekostrbatý se správným českým slovosledem. Nejobtížnější bylo ve většině her 

nasadit správný tón, najít zlatou střední cestu mezi příliš spisovným vyjadřováním a naopak 

příliš vulgárně znějícími slovy, což se myslím pěkně podařilo. Tam, kde bylo třeba, si 

Zábojová dohledala citace a odkazy na jiná literární díla, aby se neztratila v překladu 

(Beckettovo Čekání na Godota, Shakespearův Hamlet, Ruizova Kniha pravé lásky, Celestina, 

Píseň o Cidovi, Unamunova Mlha, různé verze Dona Juana atd.), kreativně se vypořádala se 

slovními hříčkami, správně sjednotila rozkolísané autorovy verze užívání jména / 

charakteristiky Don Juan / donchuán, tykání profesora a studentky převedla na patřičné české 

vykání apod. Konkrétní detaily jsme probíraly před odevzdáním práce, nemám tudíž co 

překladu vytknout. 



Komentář překladu je nejzajímavější tam, kde se obhajují a vysvětlují vlastní kreativní řešení 

(překládání citoslovců, vulgarismů, jazykových hříček, ustálených spojení); pozoruhodné je i 

to, že překladatelka si všimla nepozorností ve výchozím textu, v komentáři se k nim vyjádřila 

a v překladu je opravila. Přidala též poznámku k těžko přeložitelným či pro českého čtenáře / 

diváka nepostřehnutelným detailům (nerozeznatelnost rodu Godota) a k zvláštním vstupům 

autora do scénických poznámek (str. 63). Nakonec je třeba ocenit i poměrně rozsáhlou 

bibliografii, kterou si Lenka Zábojová velmi samostatně obstarala. Pro hispanisty práce navíc 

obsahuje bonus v podobě rozhovoru Lenky Zábojové s Davidem Llorentem. 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ocenit jako výbornou – nejen kvůli 

velmi kvalitní konkrétní překladové části, ale též kvůli výraznému osobnímu nasazení a 

zaujetí, které vyrovnává a překrývá občasné drobné formulační nepřesnosti. Stejně jako Lenka 

Zábojová můžeme doufat, že práce zaujme české divadelníky a dočkáme se uvedení 

Llorenteho her nejen ve španělštině v rámci studentského divadla, ale i v češtině na některé 

naší scéně. Překlad Llorenteho románu Te quiero porque me das de comer, o němž se 

diplomantka též zmiňuje, už chystá nakladatelství Argo. 
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