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 Téma této bakalářské práce je nejen zajímavé, ale i velmi užitečné. Martialis totiž 

patří jednak k nejpřekládanějším římských básníkům, jednak k básníkům pro českou poezii 

velmi inspirativním, ale přesto dosud nebyl zpracován celkový přehled o překladech a 

překladatelích jeho epigramů. Kol. Pavlíková tedy měla velmi dobrou příležitost prokázat 

své schopnosti a pokusit se tento nedostatek napravit.  

 Podle zadání je cílem této práce shromáždění veškerých dostupných informací o 

českých překladech Martiala, interpretace sebraného materiálu z hlediska 

chronologického, volby překládaných básní a způsobu publikování. V další části se autorka 

má zaměřit na vysledování a porovnání postupů jednotlivých překladatelů a provést 

vzájemnou kontextualizaci výsledků obou částí. 

 Předložená práce má 70 stran vlastního textu a rozsáhlou přílohu (52 stran, 

obsahující pečlivě uspořádanou tabulkou Přehled přeložených epigramů od konce 18. 

století do současnosti) a značně tedy přesahuje požadovaný rozsah. V seznamu literatury 

(s. 64-70) jsou uvedeny směrodatné edice Martialových epigramů, vydání, překladatelé 

nalezených českých překladů a poměrně velký počet titulů sekundární literatury. 

 Vlastní obsah bakalářské práce (dále BP) je rozvržen do sedmi kapitol, kromě Úvodu 

(s. 8n.) a Závěru (62n.). Kapitola 1 – 5 tvoří materiálovou část, kapitoly 6 a 7 (s. 48 – 61) 

jsou věnovány porovnání překladatelských postupů (6) a detailnímu popisu a rozboru 

výboru Josefa Dietricha. V prvních pěti kapitolách A. Pavlíková postupně, v chronologickém 

pořadí, probírá jednotlivé překladatele a jejich překlady, resp. přeložené epigramy od 

konce 18. stol. až do konce 20.stol. Rozdělení do čtyř kapitol je logické a odpovídá 

vývojovým etapám překládání z klasických jazyků a zvláště překladům Martiala. Autorka 

zde uvedla 24 překladatelů, kteří se větší či menší měrou podíleli na seznamování českých 

čtenářů s Martialem. Ve všech případech uvedla dostupná biografická data, rozsah výboru, 

příp. i počet přeložených epigramů, metodu i další zajímavé okolnosti (např. k Havlíčkovu 

přebásnění Mart. 12,10n. 30n.). Využila při tom mimo jiné dostupné bibliografické příručky, 

důkladnou soubornou práci K. Svobody a také velmi zevrubnou publikaci A. Rybičky (obě 

k překladům v 19. stol.). V této části práce prokázala A. Pavlíková dostatečnou jazykovou 

kompetenci, dobrou orientaci v dějinách překládání z antických jazyků i v dějinách české 

literatury, ale také pečlivost a důkladnost.  

 V druhé části BP se autorka soustředila na analýzu vybraných překladů. Na dvou 

epigramech (9, 10 a 10,91) porovnala všechny české verze, a to z hlediska 

překladatelských postupů. Interpretuje překladatelská řešení nápodoby či náhrady metra, 



vhodnosti užitého lexika, sémantických posunů i působení doplňovaných nadpisů. 

Správně bere v úvahu dobový kulturní a jazykový kontext. Zvláštní pozornost věnuje 

v samostatné kapitole překladu J. Dietricha, což je dáno samotnou zajímavostí tohoto 

knižního překladu, ale zároveň je to vhodné i proto, že tento překlad byl dosud opomíjen. 

Interpretace jsou podány jednoduchým, ale přesvědčivým způsobem a jsou vcelku 

správné a citlivé.  

Je ovšem třeba konstatovat, že počet porovnávaných epigramů v kap. 6. je až příliš 

skrovný. Dále bych očekávala, že východiskem pro posuzování překladu bude důkladnější 

interpretace originálu. Kol. Pavlíková sice tuto interpretaci úplně nezanedbala, ale sděluje 

ji jaksi „po kouskách“ během hodnocení jednotlivých překladů. Za vhodnou bych rovněž 

považovala diskusi s hodnocením recenzentů. Zvláště v případě R. Krátkého by to bylo 

přínosné. Určitou potíž způsobily autorce překlady F. Stiebitze. Z porovnání těchto 

překladů s jinými Stiebitzovými překlady je vcelku jasné, že neodpovídají jeho 

překladatelskému stylu. Kromě toho ve výboru Bohové se smějí je v poznámce (s. 235), 

jejímž autorem je R. Hošek, uvedeno: Na několika málo místech jsme vložili překlady cizí, 

ale Stiebitzem redigované (např. překlad Katulla z Římské lyriky)   . Z toho je patrné, že i 

v případě Martiala šlo o „překlad cizí“.  

Závěr poskytuje dobrý přehled o tom, čemu a jak se autorka věnovala. Dobře 

vybrala to podstatné: zásluhy Čelakovského, přelomový obsáhlý výbor J. Němce, 

specificky orientovaný výbor J. Dietricha, kvality překladu R. Kuthana a konečně výrazný 

překladatelský počin R. Krátkého. Z druhé části BP upozornila na „rámec“ – adaptační 

metodu nejstaršího a nejnovějšího překladu. Zahrnula i citlivou otázku překladu 

obscénních epigramů. Vyzdvihla kvality téměř zapomenutého překladatele J. Dietricha. 

Celkově hodnotím práci jako zdařilou, její přínos je v poctivém shromáždění 

materiálu, interpretaci a hodnocení shromážděných českých překladů Martialových 

epigramů na úrovni bakalářského stupně. Nedostatky, které jsem zmínila, jsou především 

záležitostí zkušenosti. Po formální stránce nemá práce nedostatky, je napsána 

kultivovaným stylem a s patrným vnitřním zaujetím. Velmi oceňuji úpravu přiloženého 

Přehledu. 

Vzhledem k tomu, že předložená bakalářská práce Anny Pavlíkové odpovídá 

požadavkům, doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby, a navrhuji hodnocení 

stupněm výborně. 
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