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Účel světí prostředky: ideologie v paratextech českých překladů vybraných děl 

španělského Zlatého věku 

Autorka: Bc. Lucie Kohnerová 

Diplomová práce Lucie Kohnerové se zabývá atraktivním tématem: projevy ideologie 

v paratextech českých překladů Zlatého věku. Velmi pozitivně lze hodnotit výběr textů 

(Cervantes, Gracián, pikareskní romány), některá ze zkoumaných děl byla vydávána 

opakovaně a v příslušných paratextech se tak odráží vývoj kulturní politiky státu ve 

zkoumaném období (1948 – 1989). 

Autorka zvolila přístup, kdy podle svých slov nebrala v úvahu literárněvědné publikace 

zaměřené na španělskou literaturu v zájmu výhradního posuzování jednotlivých paratextů 

(předmluv, doslovů) v kontextu jejich publikace. Zde se nabízí první otázka: vycházela pouze 

z příslušných paratextů nebo brala v úvahu i poznámky pod čarou, vysvětlivky na konci knihy 

apod.? Další otázkou je rovněž případná ediční řada daného překladu, protože i zde je možné 

počítat s větším či menším tlakem na „dovysvětlování“ příslušných ideologických souvislostí. 

Zvolenému přístupu se poněkud vymyká analýza předmluvy u Graciánova Kritikona, a to 

hned z několika důvodů. Na rozdíl od ostatních studovaných děl se autorka bere v úvahu i 

vlastní vyjádření překladatele a autora předmluvy [Josef Forbelský si překlad Graciánova 

Kritikona (1984) sám prosadil (Slovo za slovem: 2012: 88), str. 122 textu] a podle mého 

názoru tak narušuje svůj záměr nahlížet na zkoumané paratexty nezaujatě. Kladu si rovněž 

otázku, zda důraz na rozpory mezi Graciánem a jezuitským řádem v předmluvě nelze 

považovat za reakci na dobovou oficiální ideologii a kulturní politiku. 

Velmi pozitivně hodnotím autorčinu snahu o reálnou srovnatelnost kritérií pro analýzu, 

postupuje přehledně, každou předmluvu zařazuje do širších souvislostí a kritéria uvádí 

přehledně v tabulce. Bere v úvahu i skutečnost, zda příslušné dílo bylo přeloženo už před 

zkoumaným obdobím. Otvírá tím další výzkumnou otázku, která však přesahuje rámec 

zkoumaného období: byly příslušné interpretace v paratextech skutečně ovlivněny dobovou 

cenzurou, případně autocenzurou, nebo se určité náznaky objevovaly i v předchozích 

vydáních (a případně i ve vydáních realizovaných po r. 1990)?  

Autorka se musela vyrovnat s řadou problémů rovněž ve formální stránce práce. Jde nejen o 

skutečnost, že v oblasti metody zkoumání musela vycházet z cizojazyčné odborné literatury, 

ale také s určitými klišé, která jsou při popisu jí zkoumaného období často využívána. 

Domnívám se, že právě poslední případ může být jedním z důvodů, pro které se jí nepodařilo 

vyhnout publicistickému vyjadřování (např. trefný pohled, str. 104; ačkoli by nemusel, str. 

104; v čem spočívá ideologické zabarvení pojmu „feudálně stavovská společnost“, str. 125?). 

Bylo by třeba také vysvětlit, proč se autorka pozastavuje nad tím, že Běličova interpretace se 

liší od Unamunovy (str. 114)? Jde zde nejen o rozdíl generační, ale rovněž i v pojetí daného 

textu  (filosof vs. literární vědec).  



 

Vzhledem k relativně malému počtu paratextů (9) zůstal podle mého názoru stranou 

pozornosti i další aspekt, a to vztah ideologicky zabarvených vyjádření k celkové kompozici 

textu. Jde nejen o jejich zastoupení obecně, ale i o skutečnost, zda se prolínají textem jako 

celkem nebo zda jsou koncentrovány v některém úseku textu (počátek – konec apod.). Za ne 

zcela šťastnou považuji také strukturu každé z analýz – poměrně rozsáhlé citace s příslušných 

paratextů jsou doplněny někdy stručnými komentáři autorky. Toto pojetí ztěžuje čtení a 

zároveň nedává někdy velmi cenným postřehům dostatečně vyniknout. 

Diplomová práce Lucie Kohnerové odpovídá požadavkům na tento typ kvalifikačních prací. 

Řadě výtek zejména formálního rázu by se jistě podařilo předejít pečlivější redakcí textu, 

další připomínky souvisí nesporně s náročností zvoleného tématu a mohou být podnětem pro 

další obdobné práce (např. konfrontace paratextů s dobovými recenzemi v denním tisku). 

Diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako velmi dobrou 

s výhradou, že konečná známka bude stanovena podle průběhu a výsledků obhajoby. 
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