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Teze disertační práce 

Zaměření přítomné práce, věnované zkoumání českých reflexí Franze Kafky, tedy především 

překladů a kritické recepce, je vymezeno ve dvou ohledech: jazykově a časově. Jakkoli 

samotné označení „česká recepce“ může být chápáno mnohoznačně, v přítomné práci je jím 

míněna vždy pouze českojazyčná recepce, jež představuje výlučný předmět zkoumání 

v následujícím textu. Co do časového vymezení je práce rozdělena do dvou symetrických 

částí: první je věnována Kafkově recepci za života (1909–1922), druhá recepci po jeho smrti 

(1924–1939).  

Způsob zkoumání v metodologickém smyslu je v případě jednotlivých kapitol první části 

odlišný od přístupu ve druhé části a je přizpůsoben konkrétnímu předmětu zkoumání i 

současnému stavu bádání. První část je tematicky rozdělena do dvou kapitol: první z nich je 

věnována překladům Kafkových úředních publikací – vzhledem k tomu, že k těmto historicky 

prvním (anonymním) překladům Kafkových textů dosud neexistuje téměř žádná literatura, 

soustřeďuji se v pramenné rovině zkoumání na kontext vzniku těchto překladů v souvislosti 

problematiky Kafkova autorského podílu na vzniku originálních německých textů jako zdroje 

pro jejich překlad, doplňuji bibliografii těchto překladů a věnuji pozornost srovnání 

s paralelně publikovanými  německými originály těchto úředních textů, v interpretační rovině 

zkoumání je pak pozornost věnována především otázce zasazení těchto textů do celku 

Kafkova díla a do kontextu jeho beletristických prací; druhá kapitola je věnována právě 

recepci Kafkových beletristických textů za jeho života, které je bezprostředně spojeno s jeho 

přáteli a blízkými – zkoumání je proto v této kapitole v ohledu metody koncipováno 

především prosopograficky, s cílem rekonstruovat síť osobních vztahů, v níž se tato recepce 

za Kafkova života odvíjela především a v jejíchž konturách ji vnímal také sám Kafka, na 

konkrétní rovině se pak zaměřuji na zevrubné zkoumání specifik jednotlivých překladů a 

odlišné překladatelské strategie autorů, kteří za Kafkova života převedli jeho texty do češtiny 

(Milena Jesenská, Milena Illová, Jaroslav Dohnal),
1
 okolností jejich publikace a především 

                                                 
1
 Předkládaná disertace není specializovanou translatologickou prací; jejím záměrem není (a z důvodů rozsahu 

ani nemůže být) detailní analýza všech českých překladů Kafkových prací otištěných před druhou světovou 

válkou v celém textovém rozsahu, ale pouze přiblížení překladatelských strategií zvolených jednotlivými autory, 

jejich analýza na konkrétním textovém materiálu a vzájemné srovnání s ohledem na českého čtenáře. 

Východiskem a teoretickým pozadím je přitom především pojetí dějin českých překladatelských teorií Jiřího 

Levého, jejichž vývoj charakterizuje „změnami ve vztahu k předloze a ke čtenáři“ a podle toho, nakolik jde o 

„činnost tvůrčí (má vytvořit literární dílo české)“ či „reprodukční (má tlumočit originál)“ rozlišuje „obě základní 

stanoviska k překladatelské práci, která se nepřesně označují jako překladatelská ‚věrnost‘ a ‚volnost‘“ (Levý 

1996: 233); tato pojmová dvojice představuje základní osu, od níž se následně odvíjí bližší rozbory jednotlivých 

překladů v přítomném textu. Zvláštní význam má v období mezi oběma světovými válkami především 
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Kafkových reakcí (či jejich absence) na ně a toho, jak se zpětně odrážejí v jeho tvorbě. 

Zkoumání ve druhé části práce je členěno především podle jednotlivých typů a (často značně 

rozdílně zaměřených) linií recepce, které do určité míry navazují na recepci probíhající již za 

Kafkova života, její množství a diferenciace je však výrazně větší; v ohledu metodologického 

postupu je vedle typologického hlediska v této části zohledněna především také časová 

posloupnost: důraz je kladen na sledování postupných proměn Kafkova obrazu v českém tisku 

odrážející proměňující se vnímání jeho postavy a díla v českém intelektuálním prostředí; 

pozornost je v této části věnována také okruhu překládaných textů (překlady některých próz 

vycházejí v rozmezí několika málo let opakovaně) i zaměření periodik a edic, v nichž 

vycházely, a čtenářského okruhu, jemuž byly určeny. 

Práce je časově ohraničena rokem 1939; stručný přehled Kafkovy české recepce před druhou 

světovou válkou je představen v příslušných částech řady relativně spolehlivých studií, 

věnujících se tématu, vykazujících poměrně malý počet omylů a nepřesností (Čermák 1994, 

2000a, 2010 – viz též idem 2017 – či přehledně shrnující Stašková 2008, nověji pak též 

Hultsch 2014); v nich roztroušené poznatky, získané často na základě důkladných rešerší a 

studia pramenného materiálu, však ve svém souhrnu poskytují především soubor rozmanitých 

zajímavostí a příležitostných literárněhistorických poznámek, postupně zčásti doplňovaných a 

revidovaných, komplexní rozbor této fáze recepce však dosud nebyl podán.
2
 V případě 

starších studií je množství zavádějících informací a faktografických nedostatků již zcela 

nezanedbatelné.
3
 Cílem přítomné práce je vedle doplnění nových poznatků a revize některých 

stávajících postihnout celkový obraz této fáze recepce a jejích proměn a blíže se věnovat 

aspektům, které byly dosud spíše opomíjeny, a to především na základě pramenného 

materiálů. 

                                                                                                                                                         
překladatelská škola Otokara Fischera. Jakkoli se ve sledovaném období mezi oběma světovými válkami obecně 

„slevuje z požadavku reprodukční přesnosti ve prospěch původně tvůrčího charakteru překladatelovy práce“ 

(ibid.: 220) a „prosazování celostního pohledu na dílo i ohledu na čtenáře“, kdy se cílem „stává nikoliv kopie 

textu, ale ekvivalence účinu na čtenáře“ (ibid.: 222–223), v mnoha překladech přiblížených v předkládaném 

textu se naopak setkáváme s – ve své době neobvyklým – požadavkem doslovnosti a mnoha případy 

systematického užití archaizujících jazykových prostředků, které na dobového čtenáře působí značně 

nepřirozeně; zároveň se však i v případě moderních překladů objevuje u mnoha autorů snaha o vytváření 

českých neologismů pro překlad běžných německých výrazů, které českému čtenáři smysl originálu opět spíše 

zastírají; v předkládaném textu jsou pak na analýze konkrétních textových úseků detailněji představeny různé 

strategie přístupu k překládání Kafkových textů a dílčí volby jazykových prostředků pohybujující se na základní 

ose mezi překladatelskou věrností a volností. 
2
 Srov. přitom zpracování soudobé německojazyčné recepce v letech 1912–1938, jež se objevovala také 

v pražském německém tisku: Born 1979, 1983. 
3
 Tyto starší práce především často opomíjejí recepci před první světovou válkou a začínají až ohlasy v českém 

tisku z roku 1920. 
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Kafkova česká recepce v období druhé světové války se již neodehrávala na stránkách 

českého tisku (s několika výjimkami ohlasů v českých exilových periodicích), nýbrž v textech 

psaných „do šuplíku“, jež byly publikovány buď teprve po válce, nebo zůstaly pouze 

v podobě rukopisu; tato fáze recepce má oproti předchozí fázi zásadně odlišnou povahu a 

vyžadovala by také jiný přístup k materiálu a výrazně odlišný způsob zkoumání; především je 

však tato fáze recepce úzce provázána s recepcí bezprostředně po druhé světové válce, kdy 

byly otištěny některé texty připravované během války a linie recepce, které se během války 

utvářely, mohly být dále rozvíjeny na stránkách tisku. Množství textů reflektujících Kafku se 

v prvních letech po druhé světové válce – také v souvislosti s poválečným kafkovským 

„boomem“ v zahraničí – zvětšuje, po desetiletí poúnorového útlumu se pak především 

v šedesátých letech recepce výrazně zintenzivňuje a množství textů věnovaných Kafkovi a 

reflektujících jeho dílo nabývá značných rozměrů; postižení množství a zvláště různorodé šíře 

této fáze recepce již výrazně překračuje rozsah této práce. Především však již bylo poválečné, 

zvláště pak poúnorové fázi recepce věnováno množství prací, podávajících zevrubný přehled 

této fáze recepce i důkladnou analýzu základních směrů a forem recepce: na prvním místě 

Tuckerová 2012, dále například Kautman 2003 či Václavek 1993 aj. Tato pozdější fáze 

recepce je tak oproti předválečné fázi již důkladněji popsána v ohledu jejího celku i 

konkrétních témat. 

Z celku zkoumání, věnovaného Kafkově české recepci před druhou světovou válkou, tedy 

třem dekádám překladů a kritické recepce jeho prací (1909–1939), zřetelně vybočují překlady 

Kafkových úředních publikací – historicky první překlady jeho textů –, a to nejen s ohledem 

na osoby jejich překladatelů, kteří zůstanou anonymní, a minimální pozornosti, která jim byla 

ve srovnání s pozdějšími překlady jeho beletristických textů věnována, ale především 

vzhledem ke Kafkovu vlastnímu vnímání jeho úředních publikací (v kontrastu 

k beletristickým pracím) a naprosté absenci jakékoli reflexe jejich překladů v jeho denících a 

dopisech. Prvním českým reflexím svých beletristických prací – publikovaných ještě před 

první světovou válkou – spojeným s Františkem Langrem Kafka naopak věnoval značnou 

pozornost a snažil se zprostředkovat pro něj možnost překladu některých svých textů; ještě 

větší pozornost pak věnoval překladům Jesenské, na nichž oceňoval především jejich věrnost 

originálu; zatímco však Jesenské Kafka poskytuje zpětnou reflexi jejích překladů, které 

pozorně čte, o překladu Illové se dozvídá teprve krátce před jeho otištěním a označuje jej za 

„malé vmísení do našich záležitostí“; o problematickém Dohnalově překladu pak u Kafky 

nenacházíme žádnou zmínku, stejně jako v případě Götzových zmínek jeho jména. Po 
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Kafkově smrti se česká recepce jeho prací postupně zintenzivňuje a z historicko-

prosopografické perspektivy se zřetelněji rýsují dvě linie, v náznaku patrné již v případě 

recepce za Kafkova života: první je spojena s osobami, které Kafku osobně znaly – některé 

z nich o Kafkových pracích publikovali v českém tisku již za jeho života (Illový, Neumann), 

jiní až po jeho smrti (Janouch); druhou linii představují autoři, kteří Kafku osobně nepoznali a 

seznamují se s ním skrze jeho dílo: navzdory tomu, že někteří z těchto autorů o okolnostech 

Kafkova života neměli větší povědomí, jsou často jejich reflexe Kafkových prací 

pozoruhodné i v případě doplnění literárněhistorických okolností jejich vzniku a 

biografického pozadí. Z hlediska typu textů a linií recepce lze konstatovat značnou 

rozmanitost, která se s postupujícím časem a narůstajícím počtem zmínek o Kafkovi v českém 

tisku dále zvětšuje a zároveň se jednotlivé linie i typy textů proměňují: bibliofilsky vydávané 

překlady drobných Kafkových próz jsou následovány překladem Zámkem vydaným značným 

nákladem; zpočátku drobné zprávy a krátké recenze v denním tisku jsou následovány většími 

a zevrubnějšími studiemi publikovanými v kritických periodicích, jejichž počet narůstá 

zejména po vydání překladu Zámku. 

Z provedených analýz jasně vyplývá, že tvrzení dřívější literatury, že Kafka v českém tisku 

nebyl recipován vůbec či pouze v minimální míře, neobstojí ve světle představených dokladů 

(srov. též Hultsch 2014: 13). Je přitom třeba vzít v potaz také zaměření přítomné práce 

především na oblast literárněkritické recepce Kafkova díla, na kritické texty, v nichž je Kafka 

výslovně zmíněn; vzhledem k rozsahu a složitosti materiálu mohl být nadto v přítomné práci 

podán pouze nástin některých odkazů na Kafkovy práce v beletristických textech 

bezprostředně autorsky spjatých s Kafkovou kritickou recepcí; již na liblické konferenci 

konstatoval František Kautman: „Sledovat ohlas Kafkova díla v české literatuře je úkol 

značně nesnadný“ (Kautman 1963: 71) – nesnadnost úkolu spočívá především v množství 

beletristické produkce a v otázce, kdy lze motivickou podobnost či nepřímou aluzi považovat 

za odkaz na Kafku, není-li v daném textu výslovně zmíněn a není-li vztah k němu zřejmý z 

bezprostředního literárního či literárněhistorického kontextu.
4
 Vedle toho je třeba vnímat také 

mimoliterární recepci, především v dobovém výtvarném umění – problém je totožný jako 

v případě beletristického materiálu: nejedná-li se o výslovně uvedenou (například v názvu 

díla) inspiraci Kafkou a není-li vztah ke Kafkovi z kontextu zřejmý, je obtížné hovořit o 

nepřímých odkazech na Kafkovy práce.
5
 Vezmeme-li tedy oblast kritické recepce, na niž se 

                                                 
4
 Kautman zároveň dodává, že o „přímém vlivu [Kafkova díla] se dá těžko mluvit“ (Kautman 1963: 71). 

5
 Blíže ke Kafkově recepci v soudobém českém umění viz v příslušných pasážích Nekula 2003 či Kautman 

1963; srov. též Kautman 1966. 
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přítomná práce zaměřuje především, jako pars pro toto úhrnu Kafkovy recepce ve 

společnosti, lze uzavřít konstatováním, že Kafka v době před druhou světovou válkou nebyl 

v českém (především intelektuálním) prostředí zcela neznámým autorem a že povědomost o 

něm postupně ještě více narůstala; písemně zachycené kritické ohlasy na Kafkovy práce tak 

představují výseč z celku literární i mimoliterární Kafkovy recepce a zrcadlí rozmanitost a 

postupně narůstající intenzitu recepce v českém (intelektuálním) prostředí, o níž se lze 

domnívat, že byla ještě bohatší a pestrejší, nemáme však písemné doklady, jež by to mohly 

potvrdit – a můžeme tak pouze důvodně usuzovat z představených písemných dokladů 

především kritické recepce. 
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klasifikace literárních druhů“ (hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Koblížek); řešeno: 2009–

2010 

 řešitel Projektového účelového stipendia FF UK č. 334/35/ODV „Kafkovy úřední 

spisy: české překlady“; řešeno: 2010–2011 

 spoluřešitel grantového projektu GA UK č. 130810 „Světový názor – historie jednoho 

pojmu“ (hlavní řešitel: PhDr. Lukáš Borovička); účast na řešení: 2011 

 člen doktorského týmu v rámci grantového projektu GA ČR č. 405/09/H003 „Identita 

české literatury a její mezinárodní kontext“ (odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Petr Bílek, 

CSc.; FF UK); účast na řešení: 2011–2012 

 řešitel Vnitřního grantu FF UK č. 160 „Kafkova česká recepce“; řešeno: 2013–2014 

 řešitel grantového projektu GA UK č. 1850214 „Česká recepce Franze Kafky v 

mezinárodním kontextu“; řešeno: 2014 

 spoluřešitel Vnitřního grantu FF UK „Světový názor: od Kanta k Eagletonovi. 

Komentovaná antologie textů“ (hlavní řešitel: PhDr. Lukáš Borovička); řešeno: 2014–

2015 

 řešitel projektu GA UK č. 818216 „Raná tvorba Franze Kafky v perspektivě klasické 

myslitelské tradice“; řešeno: 2016 

 

Aktivní účast na konferencích: 

 19. – 21. 9. 2011: Doktorandská konference, Bořetice (v rámci grantového projektu 

GA ČR č. 405/09/H003 „Identita české literatury a její mezinárodní kontext“): 

příspěvek „Kafkova česká recepce: Perspektivní retrospektiva“ 

 19. – 21. 9. 2012: Doktorandská konference, Bořetice (v rámci grantového projektu 

GA ČR č. 405/09/H003 „Identita české literatury a její mezinárodní kontext“): 
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příspěvek „Česká filosofická recepce Franze Kafky: Tři případové studie“ 

 9. – 11. 9. 2013: Doktorandská konference, Třešť: příspěvek „Pohledem Kafkových 

dveřníků: Dvojí výklad podobenství Před zákonem“ 

 12. 11. 2013: workshop „Paměť a její role v současné literární teorii a literární 

historii“, Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity v Ostravě: příspěvek „Pojetí paměti u Aleidy Assmannové: vybrané 

problémy“ 

 11. – 12. 6. 2014: workshop „Paměť a trauma v literatuře a ve filmu“, Tým pro 

studium paměti a traumatu v literatuře Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Praha: 

příspěvek „Kafka – kánon – paměť“ (v rámci grantového projektu GA UK č. 1850214 

„Česká recepce Franze Kafky v mezinárodním kontextu“) 

 18. 12. 2014: Pražské doktorandské setkání, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 

Praha: příspěvek „Kafka pohledem dekonstrukce a jejích kritiků“ 

 

Podíl na organizaci konferencí: 

 29. 6. – 4. 7. 2015: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Ústav pro českou 

literaturu AV ČR Praha: koordinátor tematického bloku II „Válka a paměť“ (s 

Alexandrem Kratochvilem) 

  

Zahraniční studijní pobyty: 

ZS 2011/2012 Humboldt-Universität zu Berlin: Philosophische Fakultät II, obor: 

Deutsche Literatur (M.A.); v rámci programu LLP – ERASMUS 

ZS 2012/2013 Universität Wien: Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, 

obor: Vergleichende Literaturwissenschaft (Ph.D.); v rámci programu 

CEEPUS 

 


