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Petra Šantorová se v diplomové práci Počátky českého překladu z portugalsky psaných 

literatur zabývala dějinami českého překladu z portugalské a brazilské literatury. Zkoumané 

období vymezila na jedné straně rokem 1898, kdy vyšel první knižní překlad z portugalštiny, a 

na druhé straně rokem 1948, kdy v Československu došlo ke státnímu převratu a s ním i ke 

změnám v recepci zahraničních literatur. 

Práci je rozdělená do dvou hlavních částí a v jejich rámci do šesti kapitol. První část práce 

zahrnuje teoretický model výzkumu v dějinách překladu, zde autorka práce velmi vhodně 

zvolila „klasiky“ Jiřího Levého a Antona Popoviče. Dále obsahuje seznam zkoumaných děl, 

krátké shrnutí česko-portugalských a česko-brazilských kontaktů, nahlédnutí do české 

nakladatelské činnosti a reflexi portugalsky psaných literatur v česky psaném tisku. Druhá část 

je věnovaná šestnácti vybraným knižním překladům a v omezené míře také překladům 

časopiseckým a rukopisným. Zastoupenými autory portugalské literatury jsou Júlio Dinis, 

Eugénio de Castro, Luís de Camões, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Ferreira de Castro, 

Teixeira de Pascoaes a Virgínia de Castro e Almeidová. Brazilskou literaturu poté reprezentují 

José Severiano de Resende, Afrânio Peixoto a Aluísio Azevedo. Diplomantka u jednotlivých děl 

vždy uvádí informace o autorech, zabývá se okolnostmi vzniku a vydání překladu, osobností 

překladatele či překladatelů, situací v nakladatelství, a především následnou recepcí na české 

literární scéně. 

Předložená práce ve všech směrech přesahuje nároky kladené na magisterský absolventský 

text, o čemž svědčí i stostránkový rozsah a následných osmdesát pět stran příloh obsahující 

scany pořízené v archivech. Šantorové se podařilo získat i různou korespondenci 

překladatelů či dosud neznámé verze překladů. Diplomantka si je vědoma množství cest, 

které otevřela dalším badatelům a zájemcům o tuto problematiku. Doufejme, že v této 

inspirující činnosti bude nadále pokračovat a zauvažuje o možnosti vydat výsledky výzkumu 

knižně.  

Práce je velmi čtivá, jazykově vybroušená, aniž by sklouzávala k schematičnosti, přehledně 

strukturovaná a formálně vyvážená.  

 

Navrhuji hodnocení „výborně“. 
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