
Posudek diplomové práce 

Mgr. Karolína Strnadová: Překlady české literatury v Mexiku s přihlédnutím k českým 

překladům mexické literatury 

Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a detailně líčí „osudy“ české 

překladové literatury na území Mexika ve 20. století, včetně počátku 21. století (1942–2019). 

Jako úvodní informaci nabízí diplomantka pohled na vývoj politicko-kulturních vztahů 

mezi Československem (později Českou republikou) a Mexikem, které dokreslují zkoumanou 

problematiku. Neopomíjí ani vztahy časopisecké, které byly mezi oběma zeměmi poměrně čilé, 

popisuje produkci překladu v hispanofonním světě, a poté se zaměřuje konkrétně na česko-

mexický knižní trh.   

V kapitole věnované translatologickým východiskům se diplomantka zabývá 

problematikou (ne)přímých překladů a překládání z malých kultur, rovněž zmiňuje fenomén 

paratextů, polysystémovou teorii či historiografický výzkum a v neposlední řadě se zaobírá 

postavením osobnosti překladatele v rámci překladatelského (a nakladatelského) procesu nejen 

z hlediska západní, ale i československé translatologie.  

Řešitelka také popisuje náročný proces získávání materiálu, který je uveden v příloze 

(práce přináší do českého prostředí obálky knih či rozhovory s překladateli, rovněž nabízí 

aktualizovaný přehled českých překladů mexické literární tvorby). Jako metodologické nástroje 

autorka použila práci s archiváliemi, paratextuální, respektive kritickou analýzu diskurzu 

a metodu orální historie či polostrukturované rozhovory (Jorge Simón, Fernando de Valenzuela 

a Odile Cisneros).  

Cílem diplomantčina bádání je zodpovědět následující výzkumné (pod)otázky: 
Jaké je/bylo zastoupení české překladové literatury na mexickém knižním trhu – jaké 

překlady české literatury do španělštiny byly vydány v knižní podobě v Mexiku (v průběhu 20. 

století a do roku 2019 včetně)? (str. 36) Kdo českou literaturu přeložil/překládá a z jaké 

předlohy? Do jaké míry se španělské překlady české literatury „dováželi“ ze Španělska či jiných 

zemí? Jaký literární druh a žánr české literatury má v Mexiku značné zastoupení? (str. 37) 

Za stěžejní část celé práce považuji čtvrtou kapitolu, která představuje mexické překlady české 

literatury. Autorka vytvořila dle předem stanovených parametrů korpus 39 děl, který následně 

detailně analyzovala. Diplomantka přehledně shrnuje výsledky, k nimž dospěla 

(prostřednictvím názorných tabulek a grafů). Přínosná je rovněž pátá kapitola, jež aktualizuje 

dosavadní bádání týkající se českých překladů mexické literatury (srov. Uličný 2005).  

Velmi oceňuji hlubokou reflexi v závěrečné části práce, kdy studentka v rámci diskuze 

srovnává situaci týkající se překladové produkce v Mexiku a Argentině, včetně komparace 

českých překladů mexické literatury a mexických překladů české literatury. 

Práce je velice přehledně členěna, avšak z hlediska formálního jsou jistou „vadou na 

kráse“ občasné překlepy či některé neobratné formulace.  

Náměty k obhajobě: Práce postrádá translatologickou analýzu vybraného díla, což by 

jistě mohlo být zajímavým přínosem. Zvažovala autorka tuto možnost? Jaké dílo by si případně 

pro analýzu vybrala a proč?  

Diplomová práce Mgr. Karolíny Strnadové nesporně splnila stanovený cíl a může 

posloužit jako inspirace pro další výzkum. Výsledky práce mohou být představeny ve formě 

konferenčních příspěvků či odborných studií. Diplomová práce vysoce převyšuje požadavky 

kladené na tento typ práce, proto ji také navrhuji k rigoróznímu řízení. 

  

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně 

ji hodnotím známkou „výborně“. 

 

V Praze 27. srpna 2020     

      PhDr. Mgr. Petra Mračková  Vavroušová, Ph.D. 

         vedoucí 


