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     Posudek bakalářské práce Ilony Pochmanové 

Porovnání novely Thomase Manna  

„Der Tod in Venedig“  s českými Překlady  

 

V bakalářské práci se autorka zabývá porovnáním německého originálu novely Thomase 

Manna „Der Tod in Venedig“ s dvěma českými překlady této noely. Jde o překlad Pavla 

Eisnera z roku 1959 a Jitky Fučíkové z roku 1979. V anotaci uvádí autorka, že v bakalářské 

práci popisuje některé problémy překladatelské praxe, které specifikuje a analyzuje na 

konkrétních příkladech, a že se přitom zaměřuje především na problematiku překladu 

vlastních jmen, idiomů, termínů, užití „třetího jazyka“, informace přidané nad rámec 

originálu, výpustky z originálu a na chyby v překladech. 

     V úvodu se autorka zamýšlí nad vztahem překladu a originálu a vysvětluje, jaký význam 

mají nové překlady literárních děl, která byla již dříve přeložena, V této souvislosti uvádí 

autorka překlady novely „Der Tod in Venedig“, u překladu z roku 2011 je ovšem neobvyklý 

tvar jména překladatele Jiljí Slezák (s. 7), zpravidla je jeho jméno uváděno v podobě Vratislav 

Slezák nebo Vratislav Jiljí či Vratislav J. Slezák. Zarážející je také, že se zde dočteme, že 

novela vyšla v originálu „zhruba v roce 1911“ (s. 7). V úvodu autorka rovněž uvádí některé 

tituly odborné translatologické literatury, se kterými pracovala, a stručně je charaktrizje a 

stanovuje zde i cíl bakalářské práce.  

     V první kapitole nazvané Teoretické základy vybraných lingvistických problémů 

překladatelské praxe  autorka přibližuje některé problémy překladu, přičemž se zaměřuje 

zejména na převod titulu literárního díla, na překlad oslovení osob i názvů věcí vystupujících 

jako postavy a na problematiku třetího jazyka, pozornost věnuje i obtížím plynoucím ze 

syntaktických rozdílů mezi němčinou a češtinou. V biografické části (2.0) autorka podává 

stručný přehled života a díla Thomase Manna, v němž však určitá důležitá fakta chybí, a 

přináší i stručné informace o životě a práci obou překladatelů. U Jitky Fučíkové ale není 

uvedena skutečnost, že se narodila jako Jitka Skaláková a pod tímto jménem publikovala i 

některé překlady. Záslužná je naopak zmínka o Eisnerových překladech českých literárních 

děl do němčiny.  

     Jádrem bakalářské práce jsou kapitoly 3.0 a 4.0. Ve třetí kapitole se autorka zabývá 

problematikou vlastních jmen, převodem citátů, idiomů, termínů a místních reálií a užitím 

„třetího jazyka“ v textu originálu i informacemi přidanými nad rámec originálu a výpustkami. 

U antroponym se autorka zaměřuje na jejich pravopisnou a morfologickou adaptaci, 

předmětem analýzy toponym a chrématonym je jejich počešťování či adaptace jmen, která 

přeložena nebyla. Autorka pracuje velmi přesně a všímá si i drobných rozdílů, které by 

autorovi s povrchním přístupem k textu jistě unikly. Dokladem precizní práce je například 

zkoumání adaptace jména polského chlapce, (s. 19), který vzbudí lásku protagonisty novely. 

V některých případech by ale bylo vhodné zamyslet se nad tím, proč překladatel nesprávný 

nebo neobvyklý tvar vlastního jména zvolil. To platí například pro tvar „Ciceron“ místo 

obvyklého Cicero (s. 22), u něhož se vysvětlení přímo nabízí. Chybu udělala autorka, když 

jako chybný uvedla Eisnerův pravopis spojení „bedřichovský román“ s malým písmenem „b“ 

(s. 19), tady se nejedná o vlastní jméno, ale o adjektivum od vlastního jména odvozené. 

Gramaticky nesprávný je i tvar „Zefyrosovi“, který autorka uvádí na straně 22.  Záslužné 

naopak je, že si autorka všimla záměny jmen řeckých bohů, které se dopustila Fučíková (s. 

22). Podkapitole 3.2 věnované převodu citátů obsažených v textu originálu by prospěla hlubší 

rešerše, autorka zde také udělala chybu při určení gramatické kategorie (s. 28), dobře 

zpracovaná je naopak podkapitola 3.5, jejímž tématem je užití „třetího jazyka“ v textu 

originálu.  



     V podkapitole 3.6 věnované informacím přidaným nad rámec originálu autorka opět 

prokazuje schopnost přesné práce s textem a zaměřuje se nejen na případy sémantického 

rozšíření textu originálu, ale i na realizaci koherence textu, což je velmi vhodné, protože 

zajištění koherence textu překladu je jedním z důležitých úkolů překladatele, bylo by však 

prospěšné vyčlenit tuto část podkapitoly jako samostatnou část  bakalářské práce 

s výstižnějším názvem. V podkapitole 3.7 autorka výpustky z textu originálu nejen nachází, 

ale zároveň ukazuje, jak tyto výpustky ovlivňují výpověďní hodnotu překladu.  

     V kapitole 4.0 se autorka zaměřila na chyby v překladech. Upozorňuje zde na numerické, 

věcné, pravopisné a gramatické chyby, kterých se překladatelé dopustili, , velkou pozornost 

věnuje analýze interferenčních chyb plynoucích z vlivu německého originálu na text českého 

překladu, které nachází zejména u Pavla Eisnera.  

     V závěru bakalářské práce autorka výstižně pojmenovává rozdíly, jimiž se od sebe liší 

překlad Mannovy novely „Der Tod in Venedig“ Pavla Eisnera a Jitky Fučíkové. Dost 

zarážející je ale její konstatování, že neví, zda oba překladatelé překládali stejnou verzi této 

novely. V německy psaném resumé autorka popisuje předmět svého zkoumání a cíl 

bakalářské práce, bohužel se zde ale nevyhnula gramatickým chybám.   

     V bakalářské práci autorka prokázala schopnost pracovat se sekundární literaturou i s 

 literárním textem a kriticky posuzovat různé možnosti jeho překladu do češtiny. Cenné je, že 

autorka rozdíly či chyby v překladu nejen odhaluje a komentuje, ale že tam, kde je to možné 

(zejména v kapitole 4.0), navrhuje i vlastní překladatelská řešení. Bakalářská práce, jejímž 

tématem je porovnání překladů do češtiny literárního díla patřícího do kánonu nejen německy 

psané, ale i světové literatury, může být i přes určité nedostatky užitečná při výuce české a 

německé literatury. 

     Závěrem bych autorce ráda položila následující otázky: Proč nacházíme v novele, jejímž 

protagonistou je německý spisovatel a která se z velké části odehrává v Benátkách, tolik 

řeckých antroponym? V jakém kontextu je převod chrématonyma „Maja“ jako „Májá“, který 

použil Pavel Eisner, obvyklý? Jaký význam mělo v 19. a ve 20. století překládání z němčiny 

pro český jazyk, českou literaturu a české čtenáře? 

 

Hodnocení: Bakalářskou práci Ilony Pochmanové doporučuji k obhajobě.   

 

               V Praze dne 1. srpna 2015 


