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Předložená diplomová práce Bc. Michaely Řeřichové je sondou do oblasti dějin 
překladu 20. století v kontaktu německo-českém.  

Struktura práce je logická, zahrnuje první soubor kapitol, který je teoretický (kap. 
1–4), a druhou část, empirickou (kap. 5n). Následuje závěr, nutný bibliografický aparát a 
přílohy. Některé přílohy jsou nahrány na přiloženém CD. 

Práce si vytkla za cíl srovnáním překladů a jejich zasazením do dobového kontextu 
předložit příspěvek k dějinám (českého) překladu. Na úvod předkládá dvě hypotézy, 
jednak to, že analýza textů z 30. a 70. let 20. stol. přispěje k verifikaci již formulovaných 
překladatelských norem, a jednak, že u převodu B. Říhy se projeví (auto)cenzurní zásahy.  

Diplomandka se rozhodla ze srovnání překladů eliminovat překlad z r. 2010, jelikož 
se jedná o překlad z druhé ruky. To je jistě oprávněný krok, u daného vydání by však ještě 
bylo vhodné zmínit alespoň několik citací a – s ohledem na překladatelskou tradici díla 
Heidi – ověřit, zda překladatelka H. Čížková při překladu z angličtiny přihlížela ke 
stávajícím českým verzím, pořízeným na základě německé předlohy. 

Kladně hodnotím kvalitně zpracovaný oddíl týkající se recepce (4.7) a oddíl 
k problematice adaptací (4.3). Translatologická analýza je náležitá a podrobná, (místy) 
využívá postupy pozitivní kritiky i konstruktivní kritiky. 

Pokud jde o použitou literaturu, studentka měla vedle standardních prací Levý 1957 
a Hrala 2002 pracovat ještě se sborníky Český překlad 1945–2003 (ed. Hrala 2003) a Český 
překlad II (ed. Hrala 2005), kde jsou další zdroje k poznání dobové normy českého 
překladu. Taktéž např. na německém oddělení ÚTRL vzniklo několik diplomových prací, 
které jsou též dílčími příspěvky k verifikaci/konkretizaci dobové normy a na které bylo 
možné navázat (např. Nováková 2014, Richterová 2011). 

Na straně 55 je téměř stránkové pojednání o životě a díle B. Čížkové, kde není 
uvedený zdroj informací (odkazy). Totéž platí o str. 57, medailonu B. Říhy. Toto je 
v akademické práci nežádoucí.  

Shrnutí analýzy by mělo být obsáhlejší, nejsou vyčerpána všechna její hlediska. 
V bibliografii postrádám statě dr. J. Špirka a dr. P. Vavroušové-Mračkové, kteří publikovali 
k tématu cenzury v překladech. 
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Celkově lze konstatovat, že diplomandka srovnává nesrovnatelné, kdy u jednoho 
překladu není známa edice (znění) originálu a druhý překlad je adaptací, nikoli překladem 
ve vlastním slova smyslu (a navíc ani u něj není originál plně rekonstruován). S tímto 
hendikepem se však vyrovnává obstojně, když dané problémy reflektuje (např. str. 56n, 
popřípadě oddíl věnovaný problematice adaptace). Doporučení je zde nasnadě: Závěry u 
analýzy překladu B. Čížkové formulovat jako hypotézu, tedy ve smyslu „za předpokladu, že 
překladatelka pracovala se zněním originálu, jejž při analýze využívám, pak platí XYZ“. 
Zjištění analýzy a jejich konfrontace s normou jsou však jinak případná a hodnotná. 

Jako dílčí nedopatření lze nazírat překlad titulu práce v angličtině, kde chybí 
sémantické jádro „v kontextu doby“; při obhajobě bude vysvětleno, zda se jedná o záměrně 
eliptický překlad, nebo skutečně o nedopatření. Jazyk a formální úprava práce jsou téměř 
bezvadné, s výjimkou toho, že na celé ploše práce bylo zanedbáno přetahování 
jednopísmenných předložek k, s, v, z, což odporuje typografické normě a v tomto typu 
práce by k němu dojít nemělo. Další poznámky jsou uvedeny ručně ve výtisku práce.  

 
 

Závěr: 

Práce plní, co si předsevzala a je cenným přínosem pro poznání českých dějin 
překladu z němčiny. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
O konečném hodnocení rozhodne průběh obhajoby. 
 

V Praze dne 8. září 2017 
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