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Posudek vedoucího na bakalářskou práci  

 

Anny Pavlíkové 

„Dějiny českých překladů Martiala“ 

 

Téma bakalářské práce Anny Pavlíkové spojuje oba její studované obory, latinský jazyk a 

literaturu a překladatelství. Cílem bylo zmapovat, popsat a v několika základních sondách zhodnotit 

dějiny českých překladů Martialova epigramatického díla – tedy zaplnit jednu drobnou mezeru 

v historii českého překladatelství z římské literatury (protože toto téma bylo zatím zpracováno jen 

velmi nesystematicky).  

Práce proběhla ve dvou etapách, které se odrážejí i ve struktuře textu. První etapa musela být 

nutně heuristická: Anna Pavlíková shromáždila z dostupných zdrojů co nejúplnější informace o do 

češtiny přeložených Martialových epigramech; přitom kombinovala prameny bibliografické povahy 

(Bibliografie českých a slovenských prací o antice…) a přehledové příručky (Antika a česká 

vzdělanost…, Antika a česká kultura) s vlastními rešeršemi v dalších publikacích a zdrojích a s 

konzultacemi s odborníky (Matěj Novotný z KKS AV). Právě její rešerše v souborných katalozích 

spravovaných Národní knihovnou ji přivedly k nejzajímavějšímu objevu, jímž je eroticky laděný výbor 

jinak neznámého Josefa Dietricha z roku 1930 (dostupný pouze v konzervačním fondu NK). 

Výsledkem jsou dva úseky práce: Část „České překlady Martiala“ (str. 10-47) je chronologickým 

uspořádáním zjištěných informací, spojeným s medailonky jednotlivých překladatelů v míře možné a 

nutné (při počtu 24 autorů to znamenalo kompilaci poměrně velkého množství dat). Autorka přitom 

vychází z Levého periodizace dějin literárního překladu, nepřebírá ji ale mechanicky, nýbrž ji adaptuje 

na svůj materiál. Přílohy (o neuvěřitelných 52 stranách) pak přinášejí tabulkový přehled Martialových 

epigramu a jejich českých překladů. Tyto dvě části dohromady tvoří cennou materiálovou bázi, jakou 

zatím pro toto téma nikdo neshromáždil.  

Druhou etapou bylo – velmi výběrové – zhodnocení tohoto materiálu v několika analytických 

sondách, obsažených v části „Rozbor vybraných překladů“ (str. 48-61). Kol. Pavlíková zvolila pro tyto 

dílčí studie dvě různá hlediska: nejprve srovnala překlady jednoho z nejčastěji překládaných epigramů 

(9,10: Nubere vis Prisco…, celkem 9 překladů) a vybraného epigramu s obsahem, který mohl být 

pociťován jako obscénní (10, 91: Omnes eunuchos…, celkem 5 překladů), a pak se podívala 

systematičtěji na Dittrichův výbor. Při rozboru postupuje obezřetně a nepouští se do přílišných 

spekulací, ale je s to zapojit a kombinovat různé roviny a možné motivace výběru ekvivalentu (styl, 

zvukovou stránku, ohled na „morálku“ apod.). Oceňuji, že pracuje s kategoriemi obvyklými v – 

přinejmenším české – analýze (literárního) překladu jako nivelizace, intenzifikace, generalizace / 

konkretizace, příznakovost atd., rozlišuje sémantické a stylistické prvky, zároveň ale neztrácí 

schopnost dívat se na výsledek jako na literární díl(k)o (dobře je to patrné v rozboru epigramu 

11,100, str. 59-60). Rozbory jsou velmi stručné, někdy až příliš, ale hlavní charakteristické rysy toho 

kterého překladu jsou v zásadě vždy zachyceny. Práci doplňuje „Závěr“, jenž je shrnutím výsledků už 

řečených v textu, „Seznam použité literatury“1 a zmíněné obsáhlé přílohy.  

                                                           
1 K bibliografii mám několik technických poznámek:  
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Na svém bakalářském úkolu pracovala Anna Pavlíková velmi samostatně – využívala 

konzultací i diskusí nad některými hotovými částmi textu, přicházela s otázkami, ale hlavní část textu 

zpracovala zcela sama; některé kapitoly jsem viděl až v odevzdané verzi, což ale souviselo s mírným 

časovým tlakem, který vyplýval z toho, že autorka svou práci odevzdala vzorně na konci šestého 

semestru. Část svých připomínek jsem jí tedy mohl říct už při konzultacích, některé tady připojuji:  

- V první, přehledové části by čtenář občas přece jen měl chuť se dozvědět něco o celkové 

kvalitě (a principu) překladů: např. u Jana Nejedlého, o kterém se v textu praví, že 

prosazoval princip věrnosti originálu (str. 16-17) – dá se to doložit i na překladu Martiala?  

- Tu a tam by také rád znal názor autorky na některé nápadné až zarážející prvky v 

překladech – např. u zvláštního překladu-volné parafráze Václava Bělovského (liška, str. 

19), nebo na kritéria rozlišení, do jaké míry volnosti ještě můžeme mluvit o překladu a 

kdy už je to parafráze nebo dokonce vlastní tvorba, inspirovaná Martialem.   

- Z hlediska problematiky samotné jsou sondy ve druhé části příliš kusé a izolované, než 

aby z nich bylo možno vyvodit nějaké zásadnější zobecnění (čehož si je autorka evidentně 

vědoma a nepodloženým závěrům se vyhýbá). Chápu, že práce – kvůli své bohaté 

základně (kterou bylo dopředu jen těžké odhadnout) a jejímu pečlivému zpracování 

v první části – už byla poměrně dlouhá a překračovala obvyklý rozsah bakalářských prací, 

takže ji autorka nechtěla natahovat o další sondy. Některé ze závěrů těch podniknutých 

sond ale volají alespoň po bodovém ověření na dalším materiálu – exemplárně to platí o 

postřezích o vztahu Kuthanových a Stiebitzových verzí k Němcovi (které, ač autorka tento 

výraz nikde nepoužívá, zavánějí plagiátem). Mohla by se k tomu autorka vyjádřit v diskusi 

při obhajobě?  

- Další otázka k obhajobě: Má respektování původní typografie, zejména u 

puchmajerovské generace, nějaký význam pro smysl textů (např. Hněvkovský, str. 16; 

Bělovský, str. 19; Hek, str. 21n. atd.)?  

- Formální stránka je zpracovaná velmi dobře, zachytil jsem jen několik drobností.2    

Klady a přínosy práce jsou nicméně zřetelné a převažují:  

- sesbírání velkého množství materiálu a jeho utřídění – zejména systematické podání překladů 

Puchmajerovy generace3  

- nalezení Dietrichova výboru a jeho první představení   

- střízlivý rozbor ve vybraných sondách  

- naznačení otázek, které by přesahovaly tuto práci, nicméně jsou inspirací pro další bádání, 

např.  

o systematičtější uchopení odrazu Martiala v epigramatické tvorbě Puchmajerovy 

generace (mimo překlady)  

                                                           
- rozdělení na „publikace“ (knižní) a „články, periodika a odborné práce“ je neobvyklé a neintuitivní, 

mezi „publikacemi“ jsou referenční zdroje jako slovníky vedle odbornějších studií;  

- Lexikon české literatury (Opelík et al.) – lépe uvádět souhrnně jako jednu položku; 

- položka „Schenk“ není srozumitelná.  

2 Např. str. 14, pozn. 21 (Almanach) chybí číslo strany citátu; překlepy v německý jménech (13/20 Lessingovým, 
24 Schiller).  

3 Rozpor v označování Almanachů: titul „Sebrání básní a zpěvů“ se na str. 13 vztahuje jen první dva (další „Nové 
básně“), kdežto na str. 15 je pod tímto označením uvedeno všech pět. 
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o problém vlivu Lessinga, případně i dalších německých, evtl. i polských překladů na 

české, otázka, zda některé nevznikly přes německé verze (viz zejména str. 13; myslím, 

že dodnes platí Němcovo stanovisko z pozn. 19, že tento vliv není zmapován) 

o otázka motivace silně příznakových vlastních jmen, která v překladech občas 

nahrazují římská (Titvora, Nachylovec, Větrožil, Krasobyla, Bedryl …) a která 

kontrastují s volbou co nejméně příznakových v jiných případech (Vaněk, Nanka, 

Janek, Marinka…)  

o kontinuita martialovských překladů a parafrází v německé a češké části díla autorů, 

kteří užívali obou jazyků – zejména u Karla Sudimíra Šnajdra (str. 29).  

 

Ačkoli zejména analýza, umožněná utříděním materiálu, „laisse encore à désirer“ (zejména kvůli 

zajímavosti vyvstalých otázek), beru v potaz kvalitu heuristiky i uvedených rozborů, fakt, že práce 

vznikla za předepsanou nejkratší dobu (během třetího ročníku studia), i její více než dostačující 

rozsah, takže ji doporučuji k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnotit známkou 

výborně.  

 

 

 

V Berlíně 24. srpna 2018     Mgr. Martin Bažil, PhD. 

 

 


