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Bc. Martina Kutková 

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

úplňku a Polský jezdec 

Martina Kutková předložila velmi vyzrálou a komplexní práci, v níž zkombinovala literární 

historii, translatologickou analýzu a nakladatelskou praxi, což navíc doplnila uceleným portrétem, 

včetně kompletní bibliografie, jednoho z našich nejlepších překladatelů ze španělštiny Vladimíra 

Medka. Při zkoumání míry redakčních zásahů v Medkových překladech navíc mohla vyjít z vlastní 

zkušenosti, neboť se na redakci Polského jezdce sama výrazně podílela. 

Široké téma vždy obsahuje nebezpečí, že se příliš rozplizne a vymkne z ruky; Kutková 

dokázala i vedlejší tematické nitky směřovat k centrálnímu uzlu a všechny odbočky jsou v celku práce 

přínosné. V první kapitole se Kutková věnuje celku prozaického díla španělského spisovatele Antonia 

Muñoze Moliny, který patří ve Španělsku k nejčtenějším a zároveň kritiky nejlépe přijímaným 

spisovatelům, přesto od něho v češtině vyšly zatím pouze dva romány, oba v Medkově překladu a 

oba jen díky osobnímu překladatelovu nasazení: tak dlouho obcházel nakladatele, až jim autora 

vnutil. Kutková krátce charakterizuje jeho díla a všímá si i nakladatelství, v nichž vyšla, a jejich 

postavení na španělském knižním trhu, což je velmi přínosné, protože česky žádné studie na toto 

téma neexistují. 

 V druhé kapitole Kutková představuje překladatele Vladimíra Medka a podrobněji se 

zaměřuje na jeho klíčové překlady slavných autorů boomu latinskoamerické literatury: G. Garcíi 

Márqueze, M. Vargase Llosy, J. Cortázara, C. Fuentese. Medkův profil posléze v závěru práce doplnila 

o úplnou bibliografii jeho překladů i vlastní tvorby do konce roku 2018, a v dodatcích ještě o zajímavý 

rozhovor, který s ním sama vedla. Můžeme snad podotknout, že sám Medek byl spoluprací 

s Martinou Kutkovou nadšen, jak mi sdělil v telefonním rozhovoru, a považuje ji za slibnou 

představitelku nejmladší překladatelské generace. 

 Ve třetí kapitole se vymezuje obsah redakční práce a podává se stručný nástin chodu 

nakladatelství vydávajícího překladovou beletrii. 

 Těžiště práce představují 4. a 5. kapitola, kde Kutková provádí translatologickou analýzu 

originálu románů, posléze se zastavuje u zajímavých překladatelských řešení problematických pasáží 

(vlastních jmen, přezdívek, místních názvů, těžko přeložitelných reálií) a charakterizuje typy 

redakčních zásahů. Díky tomu, že se sama podílela na redakci Polského jezdce, mohla zblízka 

sledovat, jak se překlad měnil od odevzdaného rukopisu přes korektury do výsledného vytištěného 

textu. Tento proces je běžným čtenářům neviditelný a sám překladatel zpravidla rychle redakční 

zásahy zapomene, takže podchycení této fáze vzniku překladu je velmi cenné. 

 V závěru Kutková hodnotí Medkův překlad a pokouší se popsat jeho překladatelský styl, pro 

nějž je podstatná nejen významová přesnost, ale také krása jazyka (Medek má v oblibě neobvyklá, 

občas lehce zastaralá slova) a jeho hudba: jak v rozhovoru říká sám Medek, překlad mu musí „dobře 

znít“. 



 Kromě bibliografie Medkových děl a rozhovoru s ním je práce doplněna ještě o barevný 

přehled obálek všech španělských i českých vydání obou románů. 

 Velkým kladem rozsáhlé práce (112 str.) je pečlivost zpracování, velmi obsáhlá bibliografie a 

bohatý poznámkový aparát. Domnívám se, že přesahuje nároky kladené na diplomovou práci, 

některé části by bylo možné otisknout v odborných časopisech (například Medkův překladatelský 

portrét s jeho bibliografií). Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako VÝBORNOU. 
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