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Eva	  Fínková:	  

Islamismus	  ve	  frankofonní	  a	  české	  literatuře	  –	  problematika	  překladu	  a	  recepce	  
francouzsky	  psaných	  románů	  s	  tematikou	  islamismu	  

(Islamism	  in	  Czech	  and	  Francophone	  Literature.	  The	  issue	  of	  reception	  and	  
translation	  of	  novels	  about	  Islamism	  written	  in	  French)	  

	  
Předložená	  magisterská	  diplomová	  práce	  se	  zabývá	  otázkou	  francouzsky	  psaných	  
literárních	  děl	  s	  tematikou	  islamismu	  –	  jejich	  překladu	  do	  češtiny	  a	  srovnáním	  recepce	  
ve	  francouzském	  a	  českém	  prostředí.	  Své	  hypotézy	  o	  dopadech	  nestejnorodého	  
kulturního	  zázemí	  pro	  díla	  s	  touto	  tematikou,	  a	  z	  toho	  plynoucích	  možných	  interferencí	  
v	  překladech,	  autorka	  v	  empirické	  části	  ověřuje	  v	  rámci	  translatologické	  analýzy	  
vybraného	  románu.	  Boualem	  Sansal	  (a	  jeho	  Němcova	  vesnice)	  byl	  zvolen	  z	  několika	  
důvodů:	  jde	  o	  dílo	  výsostně	  literární,	  bez	  publicistického	  přesahu,	  a	  zejména	  autora,	  
který	  se	  právě	  v	  problematice	  střetů	  západních	  a	  východních	  kultur	  a	  jejich	  pohledu	  na	  
víru	  osobně	  velmi	  angažuje.	  
	  
Teoretická	  část	  práce	  začíná	  poměrně	  zevrubným	  úvodem	  do	  problematiky	  islamismu	  a	  
jeho	  střetů	  se	  západní	  kulturou	  –	  z	  pohledu	  politologického.	  Autorka	  tak	  vymezuje	  své	  
téma	  historicky,	  geograficky,	  sociologicky	  a	  kulturně,	  přičemž	  také	  buduje	  pojmový	  a	  
terminologický	  základ,	  který	  později	  využije	  v	  empirické	  části	  práce,	  tam	  kde	  si	  pro	  
vyhodnocení	  analýzy	  komentovaného	  korpusu	  nevystačí	  pouze	  s	  translatologickými	  
pracemi,	  jež	  se	  zatím	  této	  tematice	  věnují	  spíše	  okrajově	  (soupis	  dohledané	  odborné	  
literatury	  diplomantka	  uvádí).	  Ve	  druhé	  kapitole	  (2.2)	  práce	  shrnuje	  dnešní	  stav	  bádání	  
v	  této	  oblasti	  z	  pohledu	  translatologie:	  začíná	  shrnutím	  vývoje	  přístupu	  k	  posuzování	  
prolínání	  kulturních	  vlivů	  zdrojového	  a	  cílového	  textu,	  kde	  zmiňuje	  velmi	  rozdílné	  
pozice	  teoretiků	  (překlad	  jako	  skopos,	  jako	  mezikulturní	  komunikace,	  překlad	  z	  pohledu	  
„kanibalistického	  hnutí“,	  případně	  z	  pohledu	  etnografie).	  Významnější	  prostor	  dostává	  
shrnutí	  vývoje	  postkolonialistických	  studií	  a	  jejich	  styčných	  bodů	  s	  translatologickými	  
teoriemi,	  kde	  se	  autorka	  práce	  podrobněji	  věnuje	  rovněž	  situaci	  ve	  francouzském	  
vědeckém	  prostředí,	  kde	  byly	  postkolonialistické	  studie	  po	  značnou	  dobu	  výrazně	  
upozaděny.	  Další	  část	  práce	  je	  věnována	  arabské	  francouzsky	  psané	  literatuře,	  
spornému	  přijetí	  pojmu	  „frankofonní“	  literatura/autor,	  a	  dále	  konkrétněji	  literatuře	  
maghrebské	  (jen	  okrajově	  se	  autorka	  zmiňuje	  i	  o	  literatuře	  tzv.	  Beurs).	  
Praktická	  část	  vychází	  z	  translatologické	  analýzy	  zmíněného	  díla	  Boulema	  Sansala,	  
přičemž	  diplomantka	  se	  v	  rámci	  obecné	  charakteristiky	  autora	  a	  díla	  zaměřuje	  také	  
podrobně	  jak	  na	  Sansalův	  osobní	  postoj	  k	  islamismu,	  tak	  na	  to,	  jakým	  způsobem	  s	  touto	  
tematikou	  autor	  pracuje	  ve	  svém	  díle.	  Komentář	  k	  tomu,	  jak	  hledané	  prvky	  v	  podobě	  
různých	  jazykových	  prostředků	  konkrétně	  pronikají	  do	  literárního	  textu,	  Eva	  Fínková	  
doplňuje	  příklady	  z	  excerpce	  zvoleného	  korpusu.	  Přes	  dílčí	  výhrady	  hodnotí	  v	  závěru	  
překlad	  Kateřiny	  Vinšové	  jako	  zdařilý	  právě	  i	  z	  hlediska	  zachování	  prvků	  zkoumané	  
problematiky	  obdobným	  způsobem,	  jak	  s	  nimi	  nakládá	  Sansal,	  tj.	  bez	  nadbytečné	  
explicitace	  nebo	  nevhodné	  nivelizace	  atp.	  Poslední	  oddíl	  práce	  se	  věnuje	  ještě	  srovnání	  
recepce	  maghrebských	  autorů	  ve	  Francii	  a	  v	  ČR.	  Diplomantka	  svůj	  pohled	  na	  tuto	  
problematiku	  rozšiřuje	  o	  odpovědi	  respondentů	  z	  realizovaného	  anketního	  řešení.	  
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Povinné	  součásti,	  koncepce	  a	  struktura	  práce	  
Práce	  obsahuje	  všechny	  předepsané	  součásti,	  je	  odpovídajícím	  způsobem	  strukturovaná	  a	  formálně	  
upravená	  –	  pouze	  v	  empirické	  části,	  kde	  jsou	  citovány	  příklady	  z	  excerpce,	  je	  úprava	  méně	  přehledná.	  
Metodický	  postup	  zpracování	  rámcově	  odpovídá	  potřebám	  zkoumané	  problematiky:	  po	  teoretickém	  
úvodu	  následuje	  část	  empirická.	  Diplomovou	  práci	  zakončuje	  povinné	  shrnutí	  (Závěr),	  Bibliografie	  a	  
v	  Přílohách	  uvedené	  plné	  znění	  dotazníku	  rozesílaného	  nakladatelům	  (chybí	  plné	  znění	  odpovědí).	  	  
Formální	  zpracování	  	  
Práce	  má	  jasnou	  strukturu,	  je	  logicky	  rozdělená	  do	  kapitol	  a	  podkapitol	  –	  dělení	  sleduje	  postup	  bádání.	  
Práce	  obsahuje	  jisté	  formální	  nedostatky:	  množství	  chyb	  v	  interpunkci	  a	  místy	  i	  gramatických	  chyb	  je	  
zarážející	  a	  snižuje	  hodnotu	  jinak	  precizně	  vypracované	  studie.	  	  
	  
Dílčí	  hodnocení	  
Práce	  je	  z	  obsahového	  hlediska	  velmi	  dobře	  pojatá	  –	  v	  teoretické	  práci	  představuje	  
problematiku	  zevrubně	  a	  nastiňuje	  ji	  objektivně	  z	  mnoha	  pohledů,	  podobně	  i	  
v	  empirické	  části	  je	  excerpce	  bohatá	  a	  dostává	  se	  jí	  fundovaného	  komentáře.	  Slabinou	  
práce	  je	  grafické	  zpracování	  a	  příliš	  časté	  chyby	  v	  interpunkci,	  v	  určitých	  pasážích	  se	  
vyskytují	  stlylisticky	  nedotažené	  formulace	  a	  dokonce	  i	  gramatické	  chyby.	  V	  hodnocení	  
práce	  z	  mého	  pohledu	  však	  převažuje	  kladný	  dojem	  zejména	  proto,	  že	  jde	  o	  studii	  
v	  jistém	  smyslu	  průkopnickou	  tím,	  jak	  spojuje	  obor	  politologie	  a	  translatologie,	  přičemž	  
diplomantka	  dokázala	  oba	  rámce	  analýzy	  usouvztažnit.	  
	  
Náměty	  k	  obhajobě	  
Proč	  je	  z	  metodického	  hlediska	  zvolena	  právě	  analýza	  dle	  přístupu	  Mony	  Bakerové	  (s.	  80	  
až	  92)?	  
Byla	  by	  díla	  zmíněná	  na	  s.	  92	  nahoře	  –	  možným	  materiálem	  pro	  zkoumání	  problematiky,	  
jimiž	  se	  předložená	  práce	  zabývá?	  	  
Proč	  nebyly	  v	  Přílohách	  zařazeny	  odpovědi	  na	  dotazník	  v	  plném	  znění?	  
Případné	  návrhy	  na	  rozšíření	  práce,	  další	  směr	  výzkumu	  dané	  problematiky?	  
	  
	  
Hodnocení	  práce	  
Diplomová	  práce	  Evy Fínkové	  je	  prací	  teoreticko-‐empirického	  charakteru:	  teoretická	  
část	  má	  požadovaný	  záběr,	  kvalitativní	  výzkum	  je	  proveden	  pečlivě,	  závěry	  jsou	  jasně	  
formulovány.	  Diplomantka	  pracuje	  s	  poměrně	  širokým	  záběrem	  odborné	  literatury	  
z oboru politologie i	  translatologie.	  Prokázala,	  že	  má	  potřebný	  přehled	  ve	  zvoleném	  
oboru,	  jehož	  studium	  završuje	  tímto	  menším	  badatelským	  úkolem.	   	  
Diplomovou	  práci	  Evy Fínkové	  doporučuji	  k	  obhajobě	  a	  navrhuji	  klasifikaci	  známkou	  
výborná.	  
	  
	  
Praha,	  10.	  9.	  2014	  
	  
PhDr.	  Jovanka	  Šotolová,	  
vedoucí	  práce	  


