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Vyjádření školitelky disertační práce Mgr. Zuzany Šťastné: České překlady Johna Donna v 

zrcadle širší překladatelské poetiky svých autorů 

 

 

          Disertační práce Zuzany Šťastné se od samého počátku jevila jako originální a 

nesmírně podnětná. V každém roce doktorské studia vznikla nejméně jedna kapitola či 

podkapitola, autorka postupně zmapovala všechny existující překlady Donnovy poezie a 

jejich recepci u nás, vybrané básně podrobila důkladné kritice a představila rozdílné strategie 

jednotlivých překladatelů. O inspirativnosti práce svědčí mimo jiné to, že již rané poznatky o 

donnovských překladech prezentovala formou přednášky pro Pražský lingvistický kroužek, 

informace o hlavních problémech převodu Donna do češtiny, zejména jeho Písní a sonetů, a 

dále verzi podkapitoly srovnávající dva překlady Donnovy Svatební písně psané v Lincoln´s 

Inn pak publikovala v teoretické rubrice časopisu Plav. O knize Antoina Bermana zabývající 

se francouzskými překlady Donna, z níž Zuzana Šťastná ve své práci také vychází, referovala 

v článku pro Svět literatury. Na loňské anglistické konferenci v Brně přednesla v rámci 

překladatelské sekce příspěvek o všech českých překladatelích Johna Donna, anglické znění 

tohoto příspěvku vyjde v časopise Brno Studies in English. 

 

          Tématem překladů Donna do češtiny, jejich recepcí a kritickým posouzením se doposud 

uceleně nikdo nezbýval. Disertace Zuzany Šťastné je tedy velkým přínosem nejen pro 

akademiky a odbornou veřejnost zajímající se o kritiku překladu, ale i pro anglisty – detailně 

pracuje s textem originálu a předkládá vlastní čtení některých Donnových, v jednom případě i 

Herbertových, básní a originál pak konfrontuje s konkrétními překladatelskými řešeními. 

S velkou erudicí a citem pro pochopení originálu pak autorka vysvětluje výhody i úskalí 

rozdílných přístupů k překládání Donna. Zuzana Šťastná prokázala nejen to, že se orientuje 

v minulé i současné odborné donnovské literatuře; poučeně pojednává i o recepci Donnova 

díla v českém prostředí a zasazuje jej do kontextu domácího zájmu o baroko; svébytnost 

projevila i metodologicky tím, že objevila francouzské a ruské zdroje, z nichž pak také 

čerpala. Disertace je navíc velmi dobře napsána – s odborným i tvůrčím zaujetím a vtipem – 

jistě by si zasloužila, aby vyšla v knižní podobě. Věřím, že se dočkáme i autorčiných 

vlastních překladů Donnových básní – vždyť Zuzana Šťastná je sama zdatnou a uznávanou 

překladatelkou, a je tedy oním ideálním typem „překladatele-znalce, po němž ve svých 

pracích o donnovské recepci volají Antoine Berman i Anton Něstěrov“. 

 

          Zuzana Šťastná úspěšně a včas splnila veškeré požadavky kladené na doktorské 

studium a disertační práci. Její disertace má mimořádně vysokou kvalitu, jednoznačně ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím „prospěla“.  
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