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Tématem diplomové práce Lucie Kohnerové jsou projevy ideologie v paratextech českých překladů 

prozaických děl španělského Zlatého věku vydaných v letech 1948 – 1989. Zvolené časové období 

umožnilo sledovat projevy ideologie v různých fázích existence socialistického Československa. Do 

korpusu byla zařazena díla Miguela de Cervantese, Baltasara Graciána a zvláštní pozornost byla 

věnována pikaresknímu románu.  

Cílem práce bylo zjistit, jestli se v paratextech (v tomto případě v předmluvách a doslovech) objevuje 

záměrná manipulace nebo projevy ideologie v širším slova smyslu, a zjištěné projevy ideologie 

klasifikovat. Za tímto účelem diplomantka navrhla vlastní model pro popis a klasifikaci ideologických 

projevů. Cíl práce je dobře popsán v úvodní části. 

V teoretické části práce autorka představuje východiska pro svůj výzkum – druhá kapitola je 

věnována koncepci praxeologie překladu Antona Popoviče a obecné teorii paratextů. Tuto kapitolu 

hodnotím velmi kladně, výběr citovaných zdrojů je relevantní, včetně přehledu souvisejících 

dizertačních a diplomových prací na konci. Třetí kapitola je věnována ideologii španělského Zlatého 

věku a socialismu, čtvrtá kapitola cenzuře. Některé části těchto kapitol souvisejí se zvoleným 

tématem pouze volně, lze je tedy považovat za nadbytečné, např. cenzurou se autorka v empirické 

části dále nezabývá. Pátá kapitola je věnována literárnímu rozboru sledovaných děl. 

V šesté kapitole autorka představuje vlastní model pro analýzu projevů ideologie v paratextech, lze ji 

tedy považovat za stěžejní část práce. Autorka k návrhu modelu přistoupila velmi kreativně, za 

drobnou nevýhodu lze považovat skutečnost, že zvolená kritéria vychází z a priori vytvořené 

představy autorky o tom, jakým způsobem by se ideologie mohla v paratextech projevovat, což by 

mohlo vést příliš úzkému pohledu na sledovanou problematiku. V následující části nicméně autorka 

prokazuje, že model je (s menšími výhradami) aplikovatelný a umožňuje paratexty analyzovat 

v dostatečné šíři. Autorka si pro analýzu a popis vytvořila i vlastní terminologii, kterou dále více méně 

úspěšně používá; některé ze zvolených výrazů pro popis jsou však poněkud zavádějící (např. 

„samovolné“ projevy ideologie – viz str. 90). 

V sedmé a osmé kapitole autorka analyzuje paratexty sledovaných překladů. Rozbory jsou přehledné 

a srozumitelné, v některých případech je interpretace identifikovaných ideologických projevů až příliš 

ovlivněna subjektivním vnímáním autorky (např. hodnocení spojení „feudálně stavovská společnost“, 

str. 125). Devátá kapitola představuje shrnutí výsledků analýzy. Tuto část považuji za velmi zdařilou, 

L. Kohnerové se daří vykreslit obraz ideologických projevů ve sledovaných paratextech a popsat 

převládající trendy při zohlednění různých faktorů (např. rok vydání, osobnost autora paratextu) 

Prezentované závěry jsou dobře zdůvodněny. 



Za jeden z hlavních přínosů práce považuji vytvoření srozumitelného a použitelného modelu analýzy; 

rovněž lze konstatovat, že autorka v závěrečné části práce adekvátně a přehledně odpovídá na 

výzkumné otázky formulované v úvodu. Mezi nedostatky bych zmínila určitou nevyváženost 

teoretické a empirické části – možná by bývalo bylo dobré zaměřit se úžeji na zvolené téma, zbylo by 

tak více prostoru pro hlubší interpretaci výsledků s ohledem na širší kontext (např. s ohledem na 

nakladatelství aj.) – těmto aspektům by stálo zato věnovat část diskuse při obhajobě. Po formální 

stránce práce splňuje požadavky, vytknout lze jen dílčí stylistické nedostatky. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení výborně s 

tím, že konečná známka bude stanovena na základě průběhu obhajoby. 
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