
Oponentský posudek magisterské diplomové práce Evy Fínkové „Islamismus ve frankofonní a české 

literatuře – problematika překladu a recepce francouzsky psaných románů s tematikou islamismu“ 

(ÚTRL FF UK 2014) 

Předložená studie v rozsahu 96 stran se zabývá problematikou francouzsky psané maghrebské 

literatury, jejímž tématem je islamismus, a otázkou jejího překládání do češtiny.  

Práce E. Fínkové je členěna do dvou oddílů, teoretického a praktického. V teoretické části nahlíží 

diplomantka islamismus velmi podrobně nejdříve z politologického hlediska – vysvětluje vznik této 

ideologie, její historii a různé podoby; první kapitola je pojata tak, aby vyústila do problematiky 

islámu ve Francii (str. 26 –29). Ocenila jsem autorčinou erudovanost, smysl pro strukturování 

problému, komplexnost prezentace typických znaků islamismu a hutnost (a přitom čtivost) jejího 

výkladu. Prokázala tím obeznámenost s rozsáhlou odbornou literaturou v tomto oboru. Ve druhé 

kapitole je islamismus podroben pohledu z pozice translatologie (str. 29–56) . I pro tuto část platí 

sebejisté nakládání s odbornými prameny a propojování kompetencí jak v oblasti politologie, 

sociologie, tak teorie překladu. Vytkla bych pouze používání výrazu „přijímací“ (ve spojení s kulturou), 

místo nějž bych raději viděla přívlastek „přijímající“ nebo „cílová“. Drobné výtky patří i občas 

nepřehledně nastylizovanému delšímu souvětí, kde není na první pohled zřejmý podmět (např. str. 

30, první věta podkapitoly 2.2.1.1.2.). Z teoretiků volí autorka práce především ty, kteří se zabývali 

postkoloniálním překladem. (Předpokládám, že u Post-colonial Translation na str. 36 jde o sborník, 

nikoli o sbírku). Velmi oceňuji zahrnutí sociologického hlediska a výstupy z nejmodernějších 

postkoloniálních studií (Achille Mbembe, Jean-Marc Moury). Přes pojetí překladu jako „politického 

nástroje“ (str. 44–47) a překladu jako „konfliktu“ (47–49) se E. Fínková dostává k arabské francouzsky 

psané literatuře a následně k literatuře maghrebských autorů píšících francouzsky (s odvoláním 

zejména na práce Ch. Bonna). Vedle kladného hodnocení této části práce upozorňuji na nutnost 

sjednotit pravopis u slov Beurs (str. 54)/ beurs (str. 84). 

Druhý oddíl je věnován translatologické analýze knihy Boualema Sansala Le village de l´Allemand, ou 

Le journal des frères Schiller (a jejího českého překladu od Kateřiny Vinšové z r. 2012), již si 

diplomantka vhodně zvolila. Před vlastní rozbor překladatelských problémů zařadila medailon 

věnovaný autorovi. Výsledky srovnání utřídila v podkapitole věnované problémům na rovině 

lexikologické, syntaktické, sémantické a stylistické. Ty pak konfrontovala s analýzou podle Mony 

Bakerové. Své závěry zaměřené přímo na islamismus nakonec prezentovala v podkapitole Hlavní 

úskalí překladu maghrebské literatury s tematikou islamismu. V praktické části této práce mne 

zaujaly některé komentáře (jména na str. 71 bych sama řešila jako K. Vinšová – např. u jména Malrich 

vidím logiku v české výslovnosti, nenechala bych se v tomto případě ovlivnit francouzštinou, podobně 

i u řešení Kom-Daddy, u vádí bych kurzivu ponechala; na druhé straně chválím diplomantkou 

navrhované řešení „díra“ na str. 72; sporný je podle mého soudu nesouhlas s řešením „překvápko“ a 

zkratky GIA, která je součástí stylizovaného pásma vypravěče, hodnocení jako „banalizuje efekt“ je 

přísné… Velmi kladně hodnotím Evou navrhované řešení u „faire du bruit à l´est“.  

I přes relativně skrovný jazykový materiál, na němž jsou demonstrovány příklady řešení se 

domnívám, že analýza splnila svůj cíl. Samozřejmě bych uvítala větší množství příkladů. Nicméně 

konstatuji, že vyústění praktické části předložené studie v kapitole věnované recepci tohoto typu 

literatury ve Francii a u nás (včetně vyhodnocení dotazníku zaslaného 21 českým nakladatelstvím) má 

svou nespornou hodnotu.  



Magisterskou diplomovou práci Evy Fínkové považuji za velmi podnětný přínos jak k problematice 

překladu, tak k vytvoření představy o rozdílném vztahu naší a francouzské kultury k tomuto typu 

literatury. Z tohoto důvodu opomíjím množství „drobných“ formálních chyb (interpunkce, gramatika) 

a spokojuji se konstatováním, že jsou vyznačeny přímo v textu práce. 

Magisterskou diplomovou práci Evy Fínkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

výborně. 

V Praze 10. 9. 2014                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


