
 

 

 

Posudek diplomové práce 

 

Role redaktora v překladech Vladimíra Medka se zaměřením na romány A. 

Muñoze Moliny Za úplňku a Polský jezdec, autorka Bc. Martina Kutková 

 
Diplomová práce  Martiny Kutkové  se podle svého názvu věnuje  dílu spisovatele Antonia 

Muñoze Molinu, v překladech Vladimíra Medka, který od zmíněného autora převedl romány 

Za úplňku (Garamond, 2008) a Polský jezdec (Leda, 2018), a na redakční zásahy proovedené 

v druhém ze zmíněných překladů.(Anežka Charvátová). 

 

Diplomová práce má standardní strukturu a je podle autorky je rozdělena  na dvě části: 

teoretickou a praktickou.  Pozitivně hodnotím zejména autorčinu sebereflexi, jak podotýká 

v Úvodu (str. 9), je si vědoma určitého subjektivního přístupu k práci, nicméně zastávám 

názor, že text práce není subjektivitou autorky výrazněji poznamenán.  

 

První část je věnována spisovateli Antoniu Muñozi Molinovi, nejprve stručně jeho životu a 

literárnímu dílu. V souladu se zaměřením práce je značná pozornost věnována jeho 

vydavatelům, diplomová práce Bc. Kutkové se tak stává cenným zdrojem informací o 

španělském vydavatelském trhu posledních desetiletí. Za malé nedopatření považuji zařazení 

časopisu Muy interesante, do kterého Muñoz Molina přispíval, mezi časopisy vědecké (str. 

17) – jde o časopis populárně vědecký. 

 

Kapitola pojednávající o překladateli Vladimíru Medkovi a jeho překladech ze španělsky 

psaných literatur je zase cenným příspěvkem k doplnění a rozvinutí poznatků uvedených 

v autorkou citovaných pracích – Uličného Historia de las traducciones checas de literaturas 

de España e Hispanoamérica vyšla už v roce 2005, do Rubášovy (ed.) knihy Slovo za slovem 

nebyl Vladimír Medek z věkových důvodů zařazen. Velmi cenná je z tohoto důvodu kapitola 

6. diplomové práce,  bibliografie překladů Vladimíra Medka do r. 2018 a přepis rozhovoru, 

obojí uvedené v příloze diplomové práce. V další kapitole je popsáno povolání 

nakladatelského redaktora a jeho činnost v rámci nakladatelství s důrazem na práci redaktora 

překladové literatury. 

 

Jako východisko pro analýzu konkrétních textů si autorka zvolila koncepci Christiane 

Nordové. I když její teorie není primárně určena pro analýzu literárních textů, Bc. Kutkové 

se podařilo využít jejích podnětů pro vlastní analýzu tvůrčím způsobem a dobrat se 

relevantních a přesvědčivých závěrů. Jako metodologicky velmi cenný příspěvek hodnotím 

zejména analýzu textu originálu a překladu Polského jezdce, kde měla autorka k dispozici 

jak rukopisnou verzi překladatele, tak výsledný text. Její postup i závěry analýzy se tak 

stávají inspirací i pro další obdobně zaměřené práce, nejen kvalifikační. Stejně kladně 

hodnotím samozřejmě také analýzu překladu Za úplňku. Autorčiny závěry jsou teoreticky 

podložené (Popovič) a z tohoto důvodu samozřejmě rovněž přesvědčivé. 

 

Diplomová práce Bc. Martiny Kutkové je psána velmi kultivovaným jazykem, autorka 

prokázala schopnost náležitě pracovat s informačními zdroji,  kriticky je hodnotit a tvůrčím 

způsobem využívat. 

 



Závěr: Diplomová práce Bc. Martiny Kutkové je přínosem jak pro oblast deskriptivní, tak 

aplikované translatologie, zejména tzv. praxeologie překladu podle A. Popoviče. Vyváženost 

obou poloh z ní činí model pro další podobné práce. Nad rámec požadavků na diplomové 

práce přináší samostatné nové poznatky a postupy, proto ji předběžně hodnotím známkou 

výborně s výhradou, že konečný výsledek bude stanoven na základě průběhu a výsledků 

obhajoby. 

 

 


