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Eva Čechová si jako stěžejní téma diplomové práce zvolila translatologickou analýzu českých překladů 

čtyř kratších próz Gabriela Garcíi Márqueze. Kromě samotného rozboru textového materiálu práce 

obsahuje i stručnou charakteristiku života a díla Gabriela Garcíi Márqueze a přehled překladů jeho 

děl do češtiny. Vzhledem k tomu, že předmětem analýzy byly čtyři různé překlady čtyř děl z různých 

časových období, zvolila si diplomantka jako základ pro porovnání konstantní rysy autorova stylu 

uplatňující se ve všech čtyřech analyzovaných prózách. Třetí kapitola je proto věnována podrobné 

stylistické analýze, jejímž cílem je tyto konstantní stylistické charakteristiky identifikovat.  Stěžejní 

část práce pak představuje část čtvrtá, ve které je provedena analýza zkoumaných překladů 

s využitím předem stanoveného postupu (porovnání na rovině syntaktické, lexikální a gramatické), 

který je v první části kapitoly dobře vysvětlen a popsán. 

Téma práce lze považovat za vhodně zvolené, protože ačkoli je Gabriel García Márquez v českém 

prostředí jedním z nejznámějších španělsky píšících autorů, překladům jeho děl zatím nebyla 

věnována dostatečná pozornost. Tvůrci analyzovaných překladů navíc patří mezi významné 

překladatelské osobnosti a diplomová práce přináší cenné poznatky o jejich překladatelském stylu. 

Práce jako celek je zpracována velmi pečlivě a přehledně.  Metodologie byla zvolena vhodně, ačkoli 

kategorie použité pro analýzu překladů v některých případech vedou k tomu, že se autorka příliš 

soustředí na tzv. „chyby“ (gramatické a jiné), ačkoli primárním cílem práce je především posoudit, do 

jaké míry jednotlivé překlady zachovávají styl originálu. Poněkud diskutabilní jsou návrhy autorčiných 

vlastních řešení a obecně hodnocení více či méně vhodného způsobu převodu, které do značné míry 

závisí na subjektivním názoru.   

Jako otázky k diskusi se jeví některá témata, která práce otevírá, ale nevěnuje se jim dostatečně do 

hloubky.  

- Otázka generačních rozdílů a vývoje překladatelské normy (projevy v překladu L. Hazaiové – 

viz zmínka na str. 62). 

- Otázka segmentace textu; syntaktická kondenzace v češtině a její důsledky (viz příklady na 

str. 90). 

- Otázka převodu slovesných časů (viz např. příklad na str. 80) a nutnosti explicitního vyjádření 

nedokonavosti v češtině. 

Vzhledem k tomu, že autorka v práci splnila cíl, který si stanovila v úvodu, a výsledky její analýzy jsou 

přesvědčivé a srozumitelně formulované, doporučuji práci k obhajobě a předběžně navrhuji 

hodnocení výborně; konečná známka bude stanovena na základě průběhu obhajoby. 

 

V Praze dne 21. 1. 2019     PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 
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