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Diplomant si zvolil mimořádně ambiciózní téma, které v reflexi dějin českého překladu 
zůstává stále nevyčerpáno a nedoceněno. V tomto směru je ovšem třeba hned zkraje provést 
jednu korekci: název práce a její úvod (s. 7) slibuje mnohem víc, než bylo možné v diplomové 
práci vůbec zvládnout. Diplomant se tedy přirozeně soustřeďuje pouze na vybrané aspekty 
Jungmannova překladu: (1) stručně se zabývá jeho významem v kontextu české (a velmi 
okrajově také polské a německé) překladové i původní literatury, (2) o něco více se dotýká 
prozodických stránek originálu a překladu a (3) zdaleka největší prostor věnuje lexiku, 
konkrétně Miltonovým neologismům a tomu, jak se s nimi Jungmann ve svém překladu 
Ztraceného ráje vyrovnal (viz diplomantovo konstatování na s. 109, které je poněkud 
v rozporu s vymezením tématu na s. 7).  
 
Ambicióznost práce se tím ovšem neztrácí. Vyplývá z řady dalších podstatných faktorů, na 
něž diplomant sám v průběhu bádání narazil: předmět zkoumání klade značné nároky na 
badatelovu erudici v nejrůznějších oblastech poznání a výzkumu (prozodie, lingvistika, 
literární historie, jakož i filozofie a další vědy, které souvisí s významy Miltonova 
průkopnického literárního činu). 
 
Hned zkraje musím rovněž poznamenat, že tato diplomová práce je (v nové, přepracované 
podobě) předkládána k obhajobě již potřetí: diplomant podvakrát nedostál některým 
základním parametrům kladeným na tento typ kvalifikačních prací; viz předchozí posudky dr. 
Šárky Tobrmanové (ÚTRL FF UK) a dr. Zdeňka Berana (ÚALK FF UK).  
 
Pokud jde o diplomantovy komentáře k prozodii zkoumaného básnického textu, jedná se 
převážně o kompilaci výsledků předchozího bádání, což samozřejmě nemusí být od věci: i 
dobře provedená kompilace porůznu publikovaných studií může mít svoji cenu. Otázka však 
je, k čemu tato kompilace míří, k čemu připravuje půdu, proč vlastně je součástí práce, která 
se vposledu věnuje především jednomu lexikálnímu aspektu originálu. Obávám se, že na tuto 
otázku jsem v práci nenašel uspokojivou odpověď. Tuto věc tedy ponechávám do diskuze 
v rámci obhajoby. 
 
Významem a kontextem Jungmannova překladu se diplomant zabývá jaksi průběžně, 
především v první polovině a v závěru práce. Zde už je také patrnější provázanost 
jednotlivých (převzatých i vlastních) zjištění ohledně neologismů, jež jsou v centru 
diplomantovy pozornosti. Přesto i v tomto případě mohly být některé závěry jaksi jasnější a 
propracovanější a hlavně samostatnější (viz mé otazníky vyznačené přímo v textu práce). 
Krom toho, odkazovat v samém závěru, shrnujícím „vliv a význam Jungmannova překladu“ (s. 
116–118) k Wikipedii jako ke zdroji poznání o nových slovech, kterými Jungmann obohatil 
češtinu (s. 117) je přinejmenším netaktické: ne že by Wikipedie v tomto případě neměla 
v zásadě pravdu, jen bych nečekal, že právě ji diplomant zapojí do argumentace v závěru celé 
analýzy. 
 



Přínosem tak zůstává vlastní jádro práce, které tvoří analýza Miltonových neologismů 
v porovnání s Jungmannovými řešeními. Diplomant tu v dlouhých výčtech uvádí řadu 
příkladů, jež mohou posloužit dalším badatelům jako orientační body v dané jazykové vrstvě 
anglického originálu a jeho prvního českého překladu. Lze jen litovat, že tyto výčty jsou 
doplněny pouze kusými komentáři a vysvětleními. Jeden každý z uvedených případů 
Miltonových neologismů by si totiž zasloužil alespoň trochu podrobnější výklad. Teprve tak 
by totiž Jungmannova řešení dostala potřebný kontext a diplomantovy závěry plastičnost a 
přesvědčivost. Takto tedy zůstalo pouze u prvních nesmělých kroků. I ty ovšem mají jistou 
cenu, kterou není možné přehlédnout.  
 
Celkově tedy konstatuji, že práce vzbuzuje některé otázky ohledně cílů zkoumání a jejich 
místa v rámci celé analýzy, avšak vzhledem k obrovské náročnosti zvoleného předmětu 
zkoumání a také s ohledem na jeho dosavadní neprobádanost a nepropracovanost se 
domnívám, že tato práce může být přijata k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou dobře, 
v závislosti na školitelském posudku a především podle vlastního průběhu obhajoby. 
 
V Praze 14. září 2014  
 
       PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 


