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Diplomová magisterská práce Michaely Řeřichové se zabývá dvoudílným románem Heidi´s 
Lehr- und Wanderjahre (1880) a Heidi kann brauchen, was es gelernt hat (1881) švýcarské 
spisovatelky Johanny Spyriové a jeho dvěma českými překlady: v letech 1933/34 vyšel 
v překladu Boženy Čížkové (Fringilly) jako Haidy, v roce 1971 jako převyprávění Heidi, 
děvčátko z hor od Bohumila Říhy. 

Na úvodních stranách autorka představuje cíl a metodu práce, dosavadní stav zkoumané 
problematiky a vstupní hypotézy. Činí tak velmi kompetentně a zároveň obezřetně – snaží se 
přesně definovat potřebné oblasti výzkumu s vědomím toho, že se jedná jen o určitý výsek 
problematiky, který je možné zkoumat do hloubky, a dokládá tak schopnost vyselektovat 
stěžejní body svého výzkumu, aniž by se zabývala méně závažnými okolnostmi. 

V další části práce se autorka zabývá osobností Johanny Spyriové, kterou představuje 
v kontextu doby a celého jejího díla (kap. 2). Diplomantka za účelem zjištění potřebných 
informací a prozkoumání jinak nedostupných pramenů navštívila curyšský institut 
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien, čehož si velmi vážím. Díky 
probádání tamějších zdrojů je tato diplomová práce unikátní, minimálně v českém prostředí. 
Autorka tímto navíc dokazuje schopnost vybrat z obrovského množství materiálu relevantní 
informace, abstrahovat a využít alespoň jejich zlomek pro vlastní bádání (i když z práce zcela 
jasně plyne, že autorka musela pročíst takových zdrojů mnohem více a strávila bádáním velké 
množství času). Z pramenů curyšského institutu vychází pak i v dalších kapitolách. 

Následující část (kap. 3) se zabývá dětským románem Heidi a specifiky doby. Zde je velice 
zdařile shrnut i kontext vzniku tohoto díla – jak kulturněhistorický a literární, tak i kontext 
německojazyčné literatury pro děti a mládež ve druhé polovině 19. století. Samotné dílo je 
rozebráno jak po stránce obsahové či dějové, tak po stránce jazykové a stylistické, nezůstala 
opomenuta ani jeho recepce. 

V další části (Překlady díla a jejich autoři, kap. 4) je nejprve představena problematika 
překladatelských norem a konvencí, a to včetně vymezení pojmu na základě translatologické 
literatury (Levý, Toury, Nordová). Pozornost je zaměřena na 30. a 70. léta 20. století, tedy 
časový kontext vzniku obou českých překladů. Přestože existuje jen velmi omezené množství 
pramenů, z kterých je možno pro tuto oblast bádání vycházet (především pro dobu 70. let), 
diplomantka i na základě malého počtu dílčích studií dokáže abstrahovat a zobecnit zásadní 
charakteristiku tohoto období z hlediska překladatelských norem a konvencí. Diplomantka si 
je dobře vědoma všech úskalí, jež je třeba při bádání v této oblasti vzít v potaz, a zcela 
správně je problematizuje: zmiňuje specifika překladu dětské literatury včetně všech 
relevantních zdrojů, zamýšlí se nad problematikou adaptace jako typu překladu, při zkoumání 
Říhova převyprávění také naráží na oblast cenzury a manipulace s texty, kde velmi zdařile 
aplikuje model Andrého Lefevera na situaci v českém prostředí v 70. letech. Kromě překladu 
Fringilly a adaptace Bohumila Říhy patří mezi překladatele románu Heidi také Helena 



Čížková. Její překlad byl původně vybrán jako třetí pro translatologickou analýzu, avšak 
v průběhu psaní této práce autorka zjistila, že překlad Čížkové byl zcela překvapivě pořízen 
z anglického překladu, nikoli dle očekávání z německého originálu. Diplomantka se 
oprávněně rozhodla tohoto překladu pro analýzu vzdát, avšak zajímavé okolnosti vzniku 
tohoto převodu pořízené na základě ústního sdělení jsou v práci zmíněny. Kapitola je 
doplněna údaji o recepci českých překladů. 

Translatologická analýza (kap. 5) je uvedena teoretickými východisky, z kterých se 
v jednotlivých krocích analýzy vychází. Mezi tyto teoretiky patří Katharina Reissová, Anton 
Popovič, Jiří Levý. Autorka z jejich modelů vytvořila vlastní svébytný model, podle kterého 
při analýze postupuje. Z toho lze usoudit, že si je velice dobře vědoma vlastností i zvláštností 
zkoumaných textů a snaží se je všechny podchytit, což se beze zbytku povedlo. Pro analýzu 
také vybírá velkorysý vzorek, a sice více než polovinu prvního dílu, k tomu ještě bere v potaz 
i specifika dílu druhého. Nejprve podrobuje analýze překlad Fringilly, posléze Bohumila 
Říhy, a následně tyto překlady srovnává (kap. 6). Všímá si veškerých možných aspektů, jež je 
možné v rámci textu zkoumat (sémantické, lexikální, gramatické, stylistické, pragmatické 
instrukce + další specifika relevantní pro toto dílo, především např. náboženské prvky a 
charakteristika postav). Autorka představuje naprosto perfektní rozbor textu dle uvedených 
kategorií, dopodrobna vyjmenovává velké množství příkladů pro všechny uvedené instrukce, 
v mnoha případech se zamýšlí nad motivací pro jednotlivá řešení. Všechny údaje jsou 
opodstatněné a vycházejí ze zralé úvahy nad problematikou. Takto zevrubná analýza jako 
součást diplomové práce se vidí opravdu jen zřídka. 

V závěru autorka přehledně shrnuje výsledky svého bádání a usouvztažňuje je s počátečními 
hypotézami.  

Bibliografie je přehledná a logicky členěná. V celé práci jsou řádně citovány všechny použité 
zdroje. 

Přílohy obsahují chronologický soupis vydání německého originálu i českých překladů, 
převyprávění a adaptací, dále úryvek z originálního textu i ze zkoumaných překladů. 

Tato diplomová práce vyniká nejen svou obsahovou úrovní, teoretickou podložeností a 
výjimečně precizní translatologickou analýzou, ale i po stylistické stránce je neobyčejně 
vydařená – psána naprosto korektním odborným stylem, a přesto velmi čtivě a poutavě, což 
dokládá autorčino nezvykle vyspělé jazykové nadání. 

Zároveň bych zde ráda uvedla, že tato výjimečně zdařilá práce si zaslouží pochvalu a mohla 
by být využita jako výchozí pro další bádání na toto téma. Nejen na základě neobvykle 
vysoké kvality, i kvůli svému rozsahu (počtem stran je o dost delší než diplomové práce 
běžně odevzdávané na tomto oboru) by stálo zato uvažovat, zda by nebylo možné ji 
přepracovat na práci rigorózní. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci Michaely Řeřichové k obhajobě a 
navrhuji ji ohodnotit známkou výborně. 

 

V Praze dne 25. 8. 2017 

Věra Kloudová, Ph.D. 


