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Vulgarismy v překladu literárního textu z francouzštiny do češtiny 
(Vulgarisms in literary translation from French into Czech) 

 
Předložená magisterská diplomová práce se zabývá otázkou překladu vulgarismů v literárních 
textech a problematiku ilustruje na příkladě románu Michela Houellebecqa, Les Particules 
élémentaires (Elementární částice, přel. Alan Beguivin, 2007).  
 
Teoretická část práce se jako výchozí problematikou  podrobně zabývá expresivitou, další oddíl 
věnuje vymezení vulgarismů, otázce jejich převodu a velmi stručně shrnuje jejich využití 
v literárních textech. Na závěr této části práce je představen Michel Houellebecq jako jeden 
z předních autorů dnešní francouzské literární scény a osobnost vědomě a úmyslně 
kontroverzní, v jehož díle mj. i vulgarismy hrají určitou roli. Navíc, jak Zdeněk Huml předestírá, 
český překlad románu Elementární částice byl odbornou veřejností přijat s určitými výhradami a 
vysloužil si kritiku zejména za práci s vulgarismy v českém textu. Proto také student volí právě 
toto dílo a jeho překlad pro analýzu a komentář překladatelské strategie v následující,  
empirické části. 
Empirickou část otvírá translatologická analýza a poslední oddíl práce je zaměřen na analýzu 
vulgarismů. Na základě excerpce autor práce vymezuje tři hlavní skupiny vulgarismů použitých 
ve zdrojovém textu, přičemž „první tvoří výrazy spojené se sexualitou, tj. jedním z hlavních 
témat tohoto díla, druhou a třetí vulgarismy v klasické funkci nadávek a klení“. Při analýze 
překladu diplomant dochází k tomu, že v překladu dochází k sémantické redistribuci. Přehledná 
tabulka uvedená na s. 56 až 64 zmiňuje všechny excerpované výrazy (z celého díla) a poskytuje 
jak pro francouzské, tak pro české jazykové prostředky jednak (u francouzských výrazů) 
podrobnější slovníkovou definici, jednak (u českých i francouzských výrazů) slovníkovou 
charakteristiku podle různých slovníků. Vyhodnocení je v tabulce doplněno ještě o příznak 
vyznačený „DZ“ či „VZ“, tedy změnu denotátu a změnu výrazovou – tyto údaje posloužily 
k vygenerování grafu uvedeného na s. 65. Stejná tabulka obsahuje dále i cennou informaci o 
frekvenci užití daného ekvivalentu jako protějšku k danému výrazu v původním textu. Tato 
jediná tabulka obsahuje gros celé výzkumné práce: výsledky excerpce, analýza i základ 
komentáře jsou podány přehledně a velmi zhuštěně. Komentář k tabulce se tak omezuje na tři 
následující strany, kde jsou zdůrazněny vysledované tendence překladu. Práce pokračuje 
zhodnocením překladu a Závěrem a dalšími povinnými částmi včetně detailního výpisu excerpce 
v Přílohách.   

 
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 povinné shrnutí (Závěr), 
Seznam použité literatury, Přílohy.  
Formální zpracování  
Práce má jasnou strukturu, je logicky rozdělená do kapitol a podkapitol – dělení sleduje postup bádání. 
Práce neobsahuje formální nedostatky jako překlepy, chyby v interpunkci a drobné typografické 
prohřešky. 
 
Dílčí hodnocení  
Jako nepříliš opodstatněné působí zařazení oddílu 2.3, který by možná bylo vhodnější číst až 
v souvislosti s oddílem 2.6, podobně pořadí oddílů 3.2 a 3.3 mohlo být i opačné. Velmi stručná 
podoba oddílu 3.3 je akceptovatelná vzhledem k tomu, že má v této práci spíše ilustrativní roli. 
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Naopak velmi pečlivě zpracovanou otázku autorského stylu a problematiky recepce autora a 
analyzovaného díla jak ve francouzském, tak zejména v českém prostředí je nutno vyzdvihnout 
jako fundovaný úvod pro další komentář analyzovaného překladu. 
Za výstup této práce je třeba považovat i detailně provedenou analýzu užití vulgarismů ve 
zdrojovém a cílovém textu, na jejímž základě Z. Huml může zodpovědně „rehabilitovat“ 
překladatele, který byl jedním z kritiků nařčen za nekvalifikované nakládání s textem 
francouzského autora a ve své době dokonce navrhován na překladatelskou anticenu.   
 
Náměty k obhajobě 
V úvodu k analýze excerpce se uvádí, že je lze utřídit do skupin na „výrazy spojené se sexualitou, 
a vulgarismy v klasické funkci nadávek a klení“. Tabulka však obsahuje i výrazy typu „merde“, 
„chier“ atp.: proč nebyla zmíněna kategorie defekačních vulgarismů? Případně další? 
Názor na případnou možnost rozšíření práce, další výzkum v této oblasti? 
Osobní názor na překlad a celou problematiku osočení překladatele A. Knappem? 
 
 
Hodnocení práce 
Diplomová práce Zdeňka Humla je prací teoreticko-empirického charakteru: teoretická část má 
požadovaný záběr, kvalitativní výzkum je proveden pečlivě, závěry jasně formulovány. Student 
prokázal, že je schopný pracovat s odbornou literaturou a že má potřebný přehled ve zvoleném 
oboru, jehož studium završuje tímto menším badatelským úkolem.  

Diplomovou práci Zdeňka Humla doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou 
výborná. 

 
 

Praha, 9. 9. 2014 
 
PhDr. Jovanka Šotolová, 
vedoucí práce 


