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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Radomil Šibrava se po úvodní teoretické části zaměřené na různé závažné aspekty teorie překladu věnuje 
dvěma českým překladům díla Peter Camenzind (H. Hesse) od Karla Víta a Vratislava Slezáka vzdáleným 
od sebe téměř sto let. Nosnou částí předkládané bakalářské práce je analytická část tvořená čtvrtou 
kapitolou, která pracuje s rozdíly v rovině gramatické, lexikální i stylistické a závěrečnou pátou kapitolou, 
která odhaluje nepřesnosti v obou překladech. Autor rozdělil nalezené chybné konstrukce či diskutabilní 
části překladu do přehledných tabulek. Úvodní část práce považuji za zbytečně rozsáhlou. V části věnované 
problematice titulu díla bych volila spíše příklady z oblasti německé literatury, jistě by se jich našla celá 
řada. Pozor na překlady názvů (Verurteilt zur [sic!] Tod apod.). 
 

Práce nabízí zevrubné představení relevantní odborné literatury a systematickou analýzu argumentů, které 
dosavadní literatura k tématu nabízí (Levý, Kufnerová, Kritjová a Havlíková, Vavroušková). Bohužel, když 
jsem začala tuto bakalářskou práci číst, měla jsem dojem, že stejně strukturovaná a podobně formulovaná 
závěrečná práce byla na katedře germanistiky již obhájena. Vedoucí školitel zjistil, že se jedná o práci Ilony 
Pochmanové: Porovnání novely Thomase Manna Der Tod in Venedig s českými překlady, obhájené přesně 
před rokem na katedře germanistiky). V bakalářské práci Radomila Šibravy jsou v úvodní kapitole pasáže 
obsahující mnoho informací, které nejsou relevantně citovány, takže to chvílemi může vypadat, že se jedná 
o autorovy myšlenky či výsledek jeho práce se sekundární literaturou a přitom se jedná o parafrázi výše 
zmíněného textu Ilony Pochmanové, kterou ale v seznamu zdrojů vůbec neuvádí (!). Možnosti přístupu k 



tématu jsou v práci tudíž sice reflektovány, ale ne uceleně a do všech důsledků, což může být dáno tím, že 
diplomant základní část sekundární literatury předmětu sám pečlivě neprostudoval (k tomuto problému viz 
otázky od školitele). Prameny rovněž chybí v oddíle Biografie (24). 
 
I přes výše uvedené nedostatky Radomil Šibrava prokázal v praktické části jak dobrou znalost obou jazyků 
a jazykový cit, tak i schopnost systematizovat jazykový materiál a vyvodit z něj konstruktivní závěry. Při 
posuzování adekvátnosti překladu bych pro příště doporučovala důkladnější rešerši (např. Die fromme 
Helene je satirická veršovaná povídka od W. Busche nikoli opereta od J. Offenbacha apod.). 
 
Práce vykazuje formální a gramatické chyby (místy rozhozené formátování, shoda podmětu s přísudkem, 
chyby v přepisech německých citátů, v ortografii a v překladu titulů). Jejich množství však nepřesahuje 
kritickou úroveň. 
 

Otázky k obhajobě: 
 
1. Je opravdu třeba překlady starší literatury stále znovu aktualizovat? Má pravdu Jiří Levý, když píše, že 
jazyk překladu stárne mnohem rychleji než jazyk originálu?  
2. Mohl byste prosím vysvětlit, proč a v jaké souvislosti ve své práci citujete Cicerův výrok: „Každý 
překladatel má povinnost z překladu vytvořit nový originál“ (13)? 
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