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Posudek vedoucí diplomové práce Karla Janů: Jungmannův překlad Ztraceného ráje 

 

Diplomová práce Karla Janů je předkládána již potřetí. Oproti předchozím dvěma pokusům, 

které byly zamítnuty především proto, že v nich byly odhaleny závažné případy plagiátorství, 

konečně tato verze zaznamenala zásadní přepracování a pokrok. Diplomant přišel s novým 

návrhem zaměřit se na převod Miltonových neologismů, jejichž seznam čerpá především ze 

studie Williama Huntera a které dále doplňuje o neologismy uvedené Johnem Leonardem 

v poznámkovém aparátu jeho vydání Ztraceného ráje. 

 

Samotný nápad prozkoumat Jungmannův překlad Miltonových neologismů, i když se 

povětšině, jak diplomant také upozorňuje, nejedná o neologismy v pravém smyslu slova, 

hodnotím pozitivně. Oceňuji také množství sebraného materiálu v empirické části, která tvoří 

většinu práce. Diplomová práce však bohužel vykazuje nedostatky, které se stručně dají 

shrnout do dvou kategorií. 

1) První problém se jeví jako jisté residuum předchozích verzí. Přestože diplomant tentokrát 

uvádí zdroje, ze kterých čerpá, a úvodní část zestručnil a přepsal, přece jen nevybudoval 

dostatečný odkazový aparát hodný prvního stupně vědecké práce. Např. na str. 10 cituje 

z Jungmanna, aniž by uvedl zdroj (korespondence, Zápisky apod.?), a opomíjí i odkaz na 

konkrétní publikaci, která vyjmenovává a rozebírá zbylé Jungmanovy překlady z angličtiny. 

Jinde zase uvádí Jungmannovo dílo (str. 16), ale reference je neúplná (chybí vydání, strana). 

Takových případů je v práci celá řada. Na str. 13 se dočteme, že někteří badatelé se 

domnívají, že Milton na svých pozdních dílech pracoval již ve 40. a 50. letech (netýká se to 

ovšem Ráje znovu nabytého, jak tvrdí Janů), jiní argumentují jinak. Opět chybí odkaz na 

sekundární literaturu, kde se toto dočteme, či jaké kritiky má diplomant konkrétně na mysli. 

Nejzávažněji se tato nedůslednost projevuje v části o prozódii. Na str. 15 mělo být jasně 

řečeno, že diplomant přejal prozodický model (včetně značení) od Cejpa či Hrabáka a že jeho 

cílem je doplnit či vyvrátit některá Hrabákova tvrzení, a nespoléhat se jen na dílčí citace. 

Takto to vypadá, jakoby čerpal jen z vlastních zkušeností a model vymyslel sám, navíc závěry 

od těchto badatelů přejímá i s úskalími či chybami, na které jsem upozorňovala v předchozích 

posudcích. 

Odkazy na Cejpovu studii měly být daleko častější, a to i v pozdější části práce o lexiku či 

počtu veršů. Například nestačí říct, že „Další skupinou, kterou uvádí Cejp, jsou termíny“ (str. 

38) a neodkázat na patřičné stránky jeho studie. Čtenář už si na následující straně nemusí 

uvědomit, že celý výklad o filozofické terminologii diplomant čerpal z Cejpa. Pokud autor 

nadále odkazuje na stejnou publikaci, je třeba to čtenáři na konci odstavce připomenout („viz 

Cejp, str. …), nechce-li se nadále opakovat, existuje ve vědě zázračné slovo ibid. Totéž platí o 



Cornsově monografii. Na str. 23 mělo být jasně řečeno, že následující tabulky a závěry jsou 

převzaty z Cornse a že je diplomant uvádí proto, aby výsledky srovnal s Jungmannovým 

počinem. Čtenáři, který nezná Cornsovu knihu, nemusí být vždy zcela jasné, že tabulky a 

postřehy o Miltonově stylu na stranách 23 až 30 jsou v zásadě překladem či parafrází Cornse. 

 

2) Empirická část obsahuje velké množství zajímavého materiálu, který je zpracován 

především statisticky. Vedlejším záslužným produktem je ověření Hunterova seznamu 

neologismů v OED, i když je třeba přiznat, že Hunterův soupis může být považován za 

diskutabilní (Miltonova dikce je tak bohatá, že by se muselo, pokud jde například o přenesené 

významy a především nejednoznačnost, označit za neologismus kdeco, Janů navíc sám 

správně upozorňuje na to, že na OED nelze stoprocentně spoléhat). Na druhé straně výčet 

není úplný, jak ukazuje doplnění, které Janů pořídil podle Leonardova vydání. Diplomant sice 

dochází k některým závěrům týkajících se Jungmannova převodu problematických 

neologismů, jeho vyhodnocení je ale minimální – zasloužilo by si větší prostor a hlubší 

reflexi. Janů například shrnuje, že ve většině chybných řešení, překladatel zvolil přece jen 

smysluplný význam, už ale neanalyzuje, jak Jungmann konkrétně postupoval. Navíc výčty, 

které uvádí například na stranách 84-85, jsou nesmírně nepřehledné – kontextovou citaci 

slova “unimplored“ uvádí již na str. 52, na str. 85 najdeme už jen heslo „unimplored – bez 

prosby x ve druhém případě chybí zápor“. Nejen, že netušíme, co znamená značka „x“, ale 

nevíme, co je co a co k čemu patří, natož jak na taková řešení máme nahlížet. I samotný výčet 

dříve citovaných veršů je bez výborné znalosti Miltonova textu (tedy kontextu, v jakém se 

sledované výrazy nacházejí) těžko uchopitelný.  

Závěrečná kapitolka o vlivu Miltonova překladu (kde tentokrát chybí podstatná zmínka o 

Máchovi) a o dvou následujících překladech působí poněkud násilně a irelevantně s ohledem 

na vytyčené cíle. Text diplomové práce by si zasloužil i technickou redakci, všimla jsem si 

řady překlepů. 

Diplomová práce Karla Janů představuje nový a zajímavý aspekt zkoumání Jungmannova 

překladu a shromažďuje cenné množství materiálu, mohu ji tedy doporučit k obhajobě. 

Vzhledem k uvedeným důvodům však navrhuji známku dobře.  
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