
 

 

 

Posudek diplomové práce: 

 

České překlady krátkých próz Gabriela Garcíi Márqueze 

 

Autorka: Bc. Eva Čechová 

 

Diplomová práce Bc. Evy Čechové se zabývá překladem Márquezových textů, jimž nebývá 

v kvalifikačních pracích věnována pozornost (jediná diplomová práce věnovaná Márquezovi 

je uvedena v poznámce na str. 7). Tím byla práce autorky náročnější, a na úvod svého 

posudku ráda konstatuji, že se Bc. Eva Čechová svého úkolu zhostila s úspěchem.  

  

Diplomová práce České překlady krátkých próz Gabriela Garcíi Márqueze je velmi přehledně 

členěna: po krátkém představení autora, které zahrnuje i seznam překladů do češtiny 

vydávaných v letech 1971–2017), následuje stylistická analýza vybraných krátkých 

Márquezových próz. Autorka se zaměřila nejen na kritéria výběru zkoumaných textů, ale na 

základě vybraných dominantních rysů provádí důkladnou stylistickou analýzu každého ze 

zvolených textů. Pak následuje vlastní translatologická analýza, v níž Bc. Čechová zkoumá 

metodu jednotlivých překladatelů a srovnává jejich přístupy. Konstatuje, že i přes rozdíly 

v kvalitě jednotlivých překladů jsou všechny texty v češtině funkční. 

 

Důraz na stylistickou analýzu originálu považuji za jednu z největších kvalit diplomové práce 

Bc. Evy Čechové také z toho důvodu, že se autorce podařilo dospět k závěrům zajímavým i 

v širším měřítku. Přesto bych na tomto místě ráda zmínila některé aspekty, které mohou mít i 

širší dosah a stát se základem pro další obecněji pojaté studie. Za nejvýznamnější považuji: 

 

 Na několika místech práce autorka hovoří např. o „práci s pauzami“ (např. str. 33, 60, 

93), „vyšší segmentace“ (str. 91) apod. – nebylo by vhodné tyto rysy textu spojit pod 

pojem rytmické členění projevu? Vyčlenění jednotky jako zvláštní výpovědi může být 

významné i pro interpretaci jejího postavení v textu. 

 

 S předchozí charakteristikou souvisí i konstatování o rozdílech v užívání jednotlivých 

interpunkčních znamének, jde nejen o roli středníku a dvojtečky (srov. např. 

komentáře k překladům Vl. Medka, zejm. str. 73–74). Za významný považuji však 

tento problém např. při hodnocení příkladu „Mientras…, detrás de la puerta“ (str. 

64), čárkou je výraz detrás de la puerta rytmicky vyčleněn, nebylo by vhodné tuto 

skutečnost v analýze zhodnotit? Kladu si také otázku, zda lze všechny uvedené 

příklady užití interpunkce jsou součástí přístupu překladatele nebo výsledkem práce 

redaktora. 

 

 Autorce se podařilo vystihnout mnohovrstevnost Márquezových textů, nenabízí se 

v souvislosti s vytvářením magicko-realistické atmosféry (str. 58 a další) např. ve 

výpovědi Flavia Flaminea, casi flotando en el aire…. (zvýraznění J. K.) uvažovat 

rovněž o využití aliterace? 

 

 Samostatné hlubší analýzy by si zasloužila i verba dicendi a kontaktové výrazy (reina, 

compadre). 

 



Diplomová práce Bc. Evy Čechové se vyznačuje pečlivým zpracováním, bohatým 

poznámkovým aparátem i dobrou jazykovou úrovní. Přesto se podle mého názoru autorce 

nepodařilo vyhnout některým stylizačním nedopatřením, např. místo český čtenář / španělský 

čtenář (str. 97) bych považovala za vhodné hovořit o čtenáři originálu / čtenáři překladu (str. 

97); za poněkud neobratný považuji i výraz „nejoptimálnější“ (str. 105). 

 

Závěr: Diplomová práce Bc. Evy Čechové nesporně splnila stanovený cíl, a to na velmi 

dobré úrovni, proto ji předběžně hodnotím jako výbornou s tím, že definitivní známka bude 

stanovena na základě průběhu a výsledků obhajoby. Výše uvedené poznámky považuji spíše 

než za výtky za náměty pro další diskusi.  

 

V Praze dne 16. 1. 2019. 

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 

oponentka 

   


