
Posudek magisterské diplomové práce Heleny Barrery „Georges Simenon: Komisař Maigret v 

českých překladech“ (ÚTRL FF UK, Praha 2015) 

Cílem předložené studie je analýza tří českých překladů detektivních románů belgického spisovatele 

Georgese Simenona s ústřední postavou komisaře Maigreta. 

Diplomová práce v rozsahu 78 stran (včetně bibliografie a příloh) je členěna do sedmi kapitol. Její 

první, teoretická část (s. 1–32) je věnována autorovi a jeho dílu. Na základě prostudování příslušné 

literárně-historické literatury diplomantka zpracovala zajímavý medailon, vhodně propojující vybrané 

životopisné údaje s informací o Simenonově literární tvorbě, včetně její specifické techniky (s. 3–10). 

Následující kapitola se zabývá vymezením detektivního žánru a jeho historií ve Francii do nástupu G. 

Simenona. Na obecněji pojatá literárněhistorická fakta volně navazuje sociologicko-psychologická 

charakteristika příběhů, které spojuje postava komisaře Maigreta. Tuto část uzavírá přehled jejich 

recepce ve francouzsky mluvících zemích a u nás (vedle soupisu do češtiny přeložených 

„maigretovek“, zařazeného do Příloh, jsou zde uvedeny zajímavé číselné údaje, ale i adaptace pro 

rozhlas či televizi, dále fenomén „pokrývačství“ typický zejména pro 70. Léta i vítaná „neškodnost“ 

žánru detektivky v nakladatelských plánech té doby atd.). Teoretickou část práce uzavírá kapitola 

výstižné vystihující poetiku a zvláštní atmosféru „maigretovek“, doplněná úvahou o příčinách 

autorova čtenářského úspěchu (21–32). Podrobněji se zaměřuje na jednotlivé vytipované aspekty 

jako „počasí“, dějiště příběhů (místní názvy), policejní prostředí, sociální aspekt, nezaměnitelnou 

úspornost stylu a způsob narace, hojně dokládané citacemi z knih, které budou v druhé části práce 

podrobně analyzovány. Oceňuji fakt, že přes hojnou oporu v odborných pramenech splňuje způsob 

stylizace této části práce nejen nároky na odbornost, ale svou jistou „lehkostí“ souzní s popisovanou 

atmosférou i „lidskostí“ a jednoduchostí Simenonových detektivek, a věřím, že zařazení zvolených 

věcných údajů potěší každého potenciální čtenáře této práce (nejen skalní příznivce příběhů 

s postavou komisaře Maigreta…). 

Jádrem předložené studie je sedmá kapitola, tvořící její empirickou část. Diplomantka v ní analyzuje 

tři detektivní „romány“ z počátku 50. let. Pro jejich výběr bylo důležité, že jejich překlady vznikly 

v různých časových obdobích (Jiří Pechar, 1965;  Věra Šťovíčková-Heroldová, 1986; Alexandra 

Pflipflová, 2005). Po medailoncích věnovaných všem třem překladatelům jsou představeny jednotlivé 

příběhy, které jsou pro srovnávací analýzu vybrány vhodně. Po porovnání a zhodnocení přístupu 

jednotlivých překladatelů (řešení místních názvů, vlastních jmen osob, názvů jídel a nápojů, 

terminologie vztahující se ke kriminální policii, vyjádření míry pravděpodobnosti atd.) navrhuje 

autorka práce často i vlastní řešení. Její komentáře dokládají schopnost postihovat jemné nuance, 

prokazují již jistou vlastní překladatelskou zkušenost, zajímavé postřehy a dobrou orientaci 

v problematice. Pro přehlednost porovnání přístupu jednotlivých překladatelů vhodně volí tabulky (s. 

38, 41, 43, 45, 46, 48). Objektivitu svých analýz pak ještě „pojišťuje“ rozborem větších úseků textu na 

stranách 50–65. I zde citlivě komentuje, nabízí vlastní řešení a konfrontuje. Daří se jí postihnout, do 

jaké míry překladatel vystihl typickou „strohost“ Simenonova stylu. Se způsobem hodnocení ve 

všech dílčích komentářích s diplomantkou souhlasím. Ztotožňuji se i s jejími závěry zobecněnými na  

str. 66–68, v nichž shrnuje výsledky empirické části své práce.  

Drobné formální nedostatky (zejména v interpunkci) jsem vyznačila v textu práce.     

 



Konstatuji, že předložená studie je zajímavý, přínosný příspěvek k dějinám českého překladu a 

zároveň k problematice uměleckého překladu. Přibližuje jednoho z nejpřekládanějších autorů 

z francouzštiny, s nímž je obeznámena relativně široká čtenářská obec, včetně čtenářů sahajících spíš 

po „lehčím“ žánru. 

Práci Heleny Barrery doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení v ý b o r n ě. 

 

V Praze 8. 9. 2015                                                                                                                PhDr. Šárka Belisová  

        

         

 

 


