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Předložená diplomová práce Bc. Radky Novákové je kvalitní sondou do vývoje 
překladatelských norem v období od druhé poloviny 19. století do konce 20. století.  

V práci lze nalézt tři hlavní oddíly. První, literárně-vědný úvod (kapitola 2 – A. 
Stifter, život a dílo, kap. 3 – Recepce Stifterových děl, a kap. 4 – Výchozí text, Der Hochwald), 
představuje cca čtvrtinu rozsahu práce. Druhý oddíl je translatologicky zaměřený a jedná 
se o teoretickou část (kap. 5 – Překlady do češtiny, jejich výchozí texty a medailonky 
překladatelů; kap. 6 – Překladatelské metody). Třetí oddíl je empirickou částí práce (kap. 7 – 
Translatologická analýza) a představuje necelou polovinu rozsahu práce. Již toto důkladné 
metodologické rozvrstvení poukazuje na promyšlenou výstavbu diplomové práce a 
vyvážené kvantitativní pojetí jak teoretické expozice, tak reflexe empirického materiálu. 

Práci uzavírá shrnutí, kde jsou výstupy systematizovány a zjištění náležitě 
propojena. Vhodně sestavená je též bibliografie zahrnující různojazyčné a aktuální tituly. 
Přílohy jsou nezanedbatelné, jednak zde nacházíme Chronologický soupis českých překladů 
děl A. Stiftera (Příloha č. 1) a Grafické znázornění českých překladů a originálů (Příloha č. 2), 
a jednak Přílohu B, která je k práci přičleněna jako samostatný svazek a obsahuje ukázky 
překladů a příslušných výchozích textů.  

 

Hlavní přínos práce spočívá v několika rovinách. Jednak diplomandka prezentuje 
syntézu postřehů ze sekundárních zdrojů mapujících vývoj překladatelských norem 
v kontaktu německo-českém ve sledovaném, cca jedno a půl století trvajícím období 
(kapitola 6). Podobná syntéza nebyla dosud předložena, a to ani v kandidátské práci, ani ve 
vědeckém článku či publikaci. 

Zadruhé je inovativní postup, kdy studentka konfrontuje výsledky empirické 
(translatologické) analýzy se vstupními hypotézami na pozadí výše uvedeného 
souhledného pojednání. Jedná se tedy o přínos metodologický. 

Vlastní závěry translatologické analýzy (založené na svébytně pojatém modelu) 
zkoumaného díla, recipovaného v rámci mimořádně bohaté překladatelské tradice, jsou 
pojaty s lingvistickou erudicí a analytickou minuciózností. 

 



 2/2 

Celkově práci charakterizuje důmyslná a velmi dobře aplikovaná metodologie. Po 
technické stránce lze práci vytknout jen velmi málo (určité drobnosti jsou v práci 
vyznačeny), veskrze kvalitně je zvládnutá jak po stránce jazykové úrovně textu (gramatika, 
interpunkce), tak po stránce technického zpracování (typografie, zajímavé grafické prvky, 
např. Graf č. 1 – Překladatelské metody). 

 

Otázky k diskusi:  

V jakém poměru stojí použitý článek prof. Masnerové (1995) ke zkoumané jazykové 
oblasti – jak značný klade důraz na anglicky psanou literaturu a do jaké míry si všímá 
recepce jiných literatur (včetně oblasti německy psané literatury)? 

Prosím rozveďte, v jakém poměru se nachází vyjádření překladatele H. Karlacha, 
vyplývající z e-mailové komunikace, vůči výsledkům translatologické analýzy: Do jaké míry 
translatologická analýza popírá, či potvrzuje subjektivní pohled překladatele? 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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