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Diplomová práce se zabývá stále aktuálním tématem uměleckého překladu. 
Předmětem srovnávací analýzy je krátká povídka světoznámého autora napsaná zpočátku 
v ruštině a později samotným spisovatelem přeložená do angličtiny. V návaznosti na anglický 
překlad jsou rozboru podrobeny dva překlady renomovaných českých překladatelů - jeden 
provedený na základě ruské verze textu (A. Ságlová) a jeden na základě anglické verze (P. 

Dominik). Volbu krátkého epického útvaru, nesoucího ovšem v obou podobách – anglické i 

ruské – výrazné rysy Nabokovovy poetiky, považuji za vhodnou, neboť umožňuje posuzovat 
dílo jako celek se všemi jeho aspekty. Autorovi diplomové práce pak tato volba nabízí 
příležitost k uplatnění znalostí a dovedností získaných v obou studovaných oborech.

V teoretické části se autor zaměřuje na klíčová fakta z Nabokovovy biografie 
související se zkoumanou problematikou, charakterizuje dominantní rysy jeho poetiky, 
posléze se věnuje vybraným otázkám teorie překladu a rozpornému vztahu Nabokova 
k překladatelské praxi. Zde se autor opírá o odborné zdroje a interwiew poskytnutá 
spisovatelem různým časopisům. Mezi českými prameny mohla být uvedena i monografie Z. 
Pechala Hra v románu Vladimira Nabokova. Přestože je věnována románu, poskytla by jistě 
doplňující obecné poznatky o spisovatelově poetice z českého pohledu.

Na teoretickou část plynule navazuje velmi pečlivá a detailní analýza samotné povídky 
a jejích tří překladů. Autor u jednotlivých rozborů postupuje podle jednotného klíče, nejprve 
vždy zaměřuje pozornost na umělecké prostředky a poté na jazykové prostředky. V této části 
prokázal velmi dobrou orientaci v literárněvědné i jazykovědné terminologii a znalosti rozdílů 
v systémech všech zmiňovaných jazyků, tedy ruštiny, angličtiny a češtiny. Více pozornosti 
mohlo být podle mého názoru věnováno barevnému vidění Nabokova, které je výraznou 
dominantou jeho poetiky. 

Struktura práce je velmi přehledná a logicky uspořádaná, dalo by se říci, že plasticky 
odráží myšlekové pochody autora, který krok za krokem vyvozuje závěry ze získaných 
poznatků a projevuje samostatný přístup i schopnost zobecnění. 

Úroveň práce obohacují přílohy, které čtenáři umožňují dobře pochopit text a ověřit si 
poznatky uváděné autorem.

Práce je psána kultivovaným, lexikálně bohatým českým jazykem. V autorském textu 
a zejména ve vlastních překladech ruských textů se ovšem autor nevyhnul některým 
rusismům (s. 16, 17, 41, 50, 52, 70, 89), občas se objevují stylistické neobratnosti v české 



syntaxi typu: ...kteří měli nemálo společného s jemu od dětství známými petrohradskými
(motýly) ... (s. 20; podobně též s. 19), nesprávné je užito 7. pádu tam, kde čeština dává 
přednost pádu prvnímu (např. s. 41) a nadbytečné je rovněž užívání přídavných jmen typu 
puškinský tam, kde by postačilo Puškinův, a ruskojazyčný, anglojazyčný tam, kde by bylo 
vhodnější ruský, anglický nebo rusky (anglicky) psaný. Zejména nápadné je to v resumé, kde 
v ruštině uvedené spojení russkij rasskaz v češtině zní ruskojazyčná povídka (s. 113 a 114). 
Nedostatky se občas vyskytly v interpunkci vložených vět vedlejších a ve shodě substantiva 
s přívlastkem (s. 8, 50, 51, 53, 54, 55). Nedůslednosti se objevují i v zápisu bibliografických 
údajů Přes tyto drobnější nedostatky lze práci po všech stránkách hodnotit jako velmi 
zdařilou.

Práce má všechny předepsané náležitosti.

K obhajobě plně doporučuji.

Otázky k obhajobě:

1. Jak se jednotlivým překladatelům podařilo zprostředkovat senzualismus Nabokova včetně 
barevného vidění?

2. Který ruský autor je srovnatelný s Nabokovem, pokud jde o „smyslovost“ vnímání?

3. Jak lze do češtiny přeložit ruské nět-nět?

V Praze dne 1. 9. 2015                       PhDr. Radka Hříbková, CSc.


