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Markéta Kolací Mašková: Překlad jako součást kulturního působení Boženy Šimkové
Cílem práce Markéty Kolací Maškové bylo prozkoumat komplexněji osvětově kulturní 
činnost Boženy Šimkové, která byla poměrně výraznou překladatelkou 1. třetiny 20. století. 
Diplomandka vyšla z důkladně zpracovaného hesla v Lexikonu české literatury, jež 
charakterizuje Šimkovou jako překladatelku z angličtiny a publicistku a dovoluje vytvořit si 
obraz o jejím překládání jako součásti širšího a rozmanitějšího kulturně osvětového působení.

Lze říci, že ve své první části práce rozvíjí a opravuje tento hlavní autoritativní zdroj 
informací o překladatelce: diplomandka velmi pečlivým a pozorným studiem pramenného 
materiálu de facto zjistila, že neexistují (až na jeden) žádné podepsané články B. Šimkové a 
že její kulturně osvětová činnost byla s největší pravděpodobností hlavně přednášková (a 
spojená s evangelickými kulturními institucemi) a literárně překladová. Z překladového díla 
Šimkové se diplomandka zaměřila na díla pro děti a mládež, která představují více než 
polovinu její bibliografie – to je patrné z výkladu práce a také z přílohy v práci uvádějící 
celou autorčinu překladovou bibliografii. Práce vsazuje Šimkové překladovou tvorbu pro děti 
a mládež do kontextu vývoje české literární tvorby pro děti a mládež a jejího reflektování na 
konci 19. a počátku 20. století – nachází pak překládání v této oblasti jako silný obecnější 
trend ještě v prvních dekádách 20. století. Pokud jde o kanonické preference v anglofonní 
oblasti, do značné míry se s nimi shodují i tituly uváděné Šimkovou. Krátká, ale přínosná 
kapitola 3 o české původní tvorbě pro děti a mládež a jejích hlavně dobových reflexích a o 
překladové tvorbě pro děti a mládež (obecně teoreticky i konkrétně v Čechách) prokazuje 
schopnost diplomandky vyhledávat informace k dosti speciálnímu tématu v teoretické 
literatuře a dobře s nimi pracovat.

Překladová tvorba Boženy Šimkové je v práci zkoumána jednak formou 
translatologické analýzy vybraného díla – Malých žen Louisy May Alcottové –, jednak 
formou obecnějšího popisu literárního stylu pěti dalších překladových děl Šimkové bez 
přihlížení k jejich originálům. Je třeba říci, že velmi důkladná analýza Malých žen je 
metodicky dobře promyšlená, kombinuje přitom ústrojně postupy a nástroje několika 
teoretiků překladu a přináší přesvědčivé zjištění o tom, jak se Šimková snažila v roce 1919 
oslovit svým překladatelským stylem mladé čtenáře, či spíše čtenářky. I deskripce stylu 
dalších pěti dobře vybraných děl přispívá k potvrzení některých tendencí autorčina 
(pravděpodobně) vědomého utváření stylu četby pro děti a mládež, nalezených v Malých 
ženách. Zároveň tato deskripce naznačuje, že Šimková přistupovala k překládání různých 
témat a hlavně k překládání pro dětské a dospělé čtenáře stylově diferencovaně. Považuji 
práci za velmi přínosnou, protože přináší opravdové poznání překladatelské osobnosti 
Šimkové a protože i obecněji nahlíží problematiku literární tvorby, překladové i české 
původní, pro děti a mládež v určitém historickém období. Přes technické nedostatky 
(opakování textu, ale i výpadek textu na ss. 20-30, 75-76, 77-78; občasné gramatické 
nesrovnalosti) proto na základě kvality práce navrhuji hodnocení výborně.
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