
Oponentský posudek magisterské diplomové práce Marie Geierové „Minulý čas v díle Alberta 
Camuse z hlediska překladu“ (ÚTRL FF UK, Praha 2015) 
 
Magisterská diplomová práce Marie Geierové (v rozsahu 109 stran včetně bibliografie) je členěna do 
dvou částí – teoretické a praktické. Jejím cílem bylo zjistit, do jaké míry lze v českém překladu 
vystihnout různé formy francouzského minulého času se specifickým sémantickým dopadem na 
poetiku nejvýznamnějších próz Alberta Camuse.  
 
 
Výborně nastylizovaná teoretická část (str. 7–40) je členěna do pěti kapitol (Pojem času, Systém 
minulých časů ve francouzštině, Slovesné časy ve francouzštině a narativní text, Specifika použití 
francouzských minulých časů v díle Alberta Camuse a Možnosti při překladu do češtiny). V nich si 
diplomantka připravuje teoretickou půdu pro analýzy zaměřené na využití různých forem minulého 
času v dílech Cizinec a Pád a na posouzení jejich převodu do češtiny od dvou českých překladatelů, 
Svatopluka Kadlece (Cizinec, 1947) a Miloslava Žiliny (Cizinec, Pád, 1969). Vysoce oceňuji pečlivost 
zpracování této části, její komplexnost a přehlednost. Prokazuje vynikající schopnost diplomantky 
cíleně pracovat s různorodou odbornou literaturou a vytvořit funkční teoretickou oporu pro 
překladatele, využitelnou stejně dobře při analýzách francouzské umělecké prózy, jako 
v překladatelské praxi.  
 
V empirické části M. Geierová navazuje na diplomovou práci Evy Maršíkové. Vychází z bohaté 
excerpce a soustředí se především na možnosti převodu významu plynoucího z volby konkrétního 
minulého času, u Cizince zejména passé composé. Příklady jsou voleny vhodně a jsou náležitě 
rozebírány a komentovány. Podkapitola věnovaná českým překladům nepřímé a polopřímé řeči (na s.  
67–73) mne vysloveně nadchla. Mimo jiné i proto, pozoruhodně prokazuje rozdílný přístup 
jednotlivých překladatelů, zastupujících různé generace.  
Za nesmírně cenné považuji v této části předložené studie precizně zpracované objektivní analýzy, 
postihující nejjemnější významové nuance. U překladů, které nevystihují zcela přesně originál, ať už 
se týkají Kadlece nebo Žiliny, diplomantka na několika místech uvádí návrh vlastního řešení a význam 
Camusova textu takto zasvěceně „dotahuje“ (s. 59, 75, 76, 99). 
    
Jako oponent nemám k této diplomové práci žádné výhrady a s prezentovanými analýzami a 
komentáři naprosto souhlasím. Zjevný nepoměr prostoru věnovaného problematice minulého času a 
jeho překladu do češtiny u Camusova Pádu ve srovnání s Cizincem jsem si uvědomovala, na druhé 
straně jsem však příklady uvedené na stranách 90–105 vnímala jako rozšiřující doplněk k části 
analyzující časy a jejich překlad v Cizinci.  

Jako nepatrnou formální nelogičnost jsem pociťovala řazení překladatelských řešení tak, že na prvním 
místě je uváděn překlad novější (Žilinův) před překladem „služebně“ starším (od Kadlece). Změna 
tohoto pořadí mě na s. 61 a 62, kde se otáčí nepatrně zmátla. Dále mě poněkud rušil tvar jména 
Clamence v přivlastňovacím tvaru („Clamencova konfese“, „Clamencova promluva“), navrhovala bych 
zachovat původní koncové „e“ (Clamenceova) – vědomí, že jde o francouzské vlastní jméno, může 
čtenáře této práce svádět ke čtení „c“ jako „k“…  

Na závěr konstatuji, že práci Marie Geierové jsem přečetla s velkým zájmem a respektem k míře 
odvedené práce. Považuji ji za vynikající příspěvek k praxi uměleckého překladu i k dějinám českého 
překladu.  

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou v ý b o r n ě. 

  

V Praze 7. 9. 2015                                                                                                            PhDr. Šárka Belisová    



 

 

 


