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Předložená diplomová práce o čtyřech různých překladech známé novely významného 
rakouského spisovatele Adalberta Stiftera (1805 – 1868) Der Hochwald (překládáno jako Vysoký les 
nebo Hvozd) z roku 1842 z pera Romana Václava Voříška (1862), Bohuslava Durycha (1942), Anny 
Siebenscheinové (1968, 1978) a Hanuše Karlacha (2003), je v praktické analytické části prací 
samostatnou a promyšlenou, v které se diplomantka pokouší o načrtnutí vývoje překladatelských 
metod od šedesátých let 19. do minulého desetiletí, tedy do 21. století na zvoleném výchozím 
Stifterově textu. Základem práce je translatologická analýza, jejímž smyslem má být verifikace 
předem stanovené hypotézy (s. 52 – 53) o předpokládaném vývoji překladatelských norem „pomocí 
objektivních postupů s ohledem na dobové překladatelské metody“ (s. 9) a klasifikace zjištěných 
překladatelských postupů a metod. Tady mi chybí specifikace oněch objektivních postupů. Formulaci 
by jistě prospělo sdělení, co všechno diplomantka za objektivní postupy považuje, i to, jak vymezuje 
svou subjektivní roli posuzovatelky analyzovaných překladů. Přesto konstatuji, že analytická část 
práce se jí opravdu podařila, otázku, do jaké míry diplomantka využila ke zkoumání kvality 
přeložených textů translatologické pojmosloví, ponechávám k posouzení translatologovi-odborníkovi. 
Pro mě jsou velmi přesvědčivé doprovodné tabulky a grafy, vypovídající naprosto jednoznačně o 
kvalitách či nedostatcích analyzovaných překladů. Stejně podnětná jsou i diplomantčina shrnutí 
stanovených hypotéz, k nimž dospěla svou analýzou (pouze vybraných částí překladů, jedné pětiny, 
na tuto skutečnost reaguje v závěrečném slově obrannou formulací, že „zjištěné tendence […] nemusí 
mít vypovídající hodnotu o dobovém vývoji těchto metod, ale spíše o metodách užívaných 
konkrétním překladatelem bez ohledu na dobový ‚úzusʼ“, s. 112) v kapitole Závěr (112 – 114). Přesto 
se mi závěry a jejich vysvětlení zdají přesvědčivé.  

 
Diplomová práce je uvedena i literárněhistorickými souvislostmi, které se však omezily pouze 

na popis Stifterova života a díla s využitím nejnovějších stifterovských monografií (Peter A. 
Schoenborn, 1992 – v bibliografii je nesprávně označen za Schoenenborna -, Wolfgang Matz, 2005 a 
Peter Becher, 2005). Nedozvíme se nic o zařazení Stiftera do rakouské literatury 19. století – patří 
přitom vedle Franze Grillparzera za kanonizovaného klasika novodobé rakouské literatury, „das 
sanfte Gesetz“, stěžejní Stifterův tvůrčí program je pouze zmíněn (s. 16) bez jakékoliv vysvětlivky, o 
dalším pojmu „die Menschwerdung“, ke kterému vztahuje svá díla, se nedozvíme vůbec nic. Rozdíl 
mezi Studiemi, jejichž součástí je i novela Der Hochwald, a pozdějším svazkem novel Bunte Steine, 
pro něž je pedagogický duktus zcela zásadní (byly původně určeny pro děti a mládež) není ani 
naznačen. Totéž platí o vývojových románech Der Nachsommer a Witiko a jejich zásadní roli v tradici 
německy psaného vývojového, uměleckého a historického románu 19. s 20. století. Převzaté 
informace z použitých biografií bez prověření vedou ke komickým omylům: Stifter čerpal (snad, 
názory se různí) z díla Friedricha von Raumer (nikoli Raumers) a z díla Florenze Tourtuala (nikoli 
Tourtualse), dnes známého pouze historikům zabývajícím se raným středověkem. I proto je 
Tourtualova práce z roku 1865 citována chybně. Správně zní: Böhmens Antheil an den Kämpfen 
Kaiser Friedrichs I. in Italien. Omyl byl způsobem převzetím z německého originálu, kde jsou oba 
autoři uvedeni v genitivu.  
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Kapitola o Stifterově recepci je zajímavá. Česká recepce je podána věcně, včetně recepčního 
přelomu, který v česko-německých vztazích nastal s koncem tzv. bohemismu jak v oblasti politické, 
tak kulturní. Je určitým paradoxem (a tento poukaz v práci zcela chybí), že nástup nacionálně 
orientovaných spolků a korporací v českých zemích na české i německé straně byl spojen 
s potlačením Stifterovy recepce. A to daleko dříve ve vlastních rakouských zemích, kde byl, dnes se 
chce říci záměrně, s nástupem liberální éry v šedesátých letech upozaděn. Jeho jednolitý estetický 
koncept osvícensko-náboženského charakteru neodpovídal nástupu různých politických směrů a 
estetických uskupení, sledujících převážně nacionalistické cíle v obou částech monarchie, rozdělené 
roku 1867 rakousko-uherským vyrovnáním, proti kterému další čtyři desetiletí neúspěšně bojovala 
česká národní opozice. V této souvislosti upozorňuji na neadekvátní užití termínu Maďarsko pro 
historické Uhry (s. 14). Je obrovskou zásluhou právě Sauerovou a celé pražské německé germanistiky 
(česká se zapojila o několik desetiletí později hlavně Sahánkem a Jirátem), že vzhledem k napjaté 
politické („řádění“ tzv. Všeněmecké strany a odpovídající ataky českých nacionalistických stran) a 
kulturní situaci v rakouské části habsburské říše na přelomu 19. a 20. století přišla s novým 
paradigmatem pro vnímání německy psané literatury v rakouských i českých zemích v duchu 
národnostního smíření (v českých zemích) a rakouské kulturní svébytnosti a nezávislosti na bouřlivě 
se rozvíjející kultuře ve sjednoceném Německu (v rakouských zemích). Jakkoli se duchovně pražští 
němečtí germanisté vyvíjeli později odlišně (Nadler, Hein, Müller), k renesanci Stiftera v rakouském, 
českém i evropském měřítku přispěly měrou vrchovatou. Tolik asi k mým teoretickým výhradám. 

 
Přes tyto odborné výtky vznikla velmi podnětná a potřebná práce v našem kontextu 

bohemistickém i germanistickém. Zaráží mě jen, že práce nemá žádné německé resumé, a pro 
německy hovořící badatele tedy není přístupná. 
 

Vzhledem k výše řečenému považuji předloženou diplomovou práci za velmi potřebou a 
solidně vypracovanou a doporučuji ji bez výhrad k obhajobě. Ohodnotím ji až po průběhu obhajoby. 
Prozatím navrhuji hodnocení mezi výborně (1) a velmi dobře (2). 
 
09. 09. 2014             
 
        Prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 
  
 

 

 


