
ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Dva české překlady románu José Eustasia Rivery „La Vorágine“ 

 

strana 8, 4. odstavec: oprava nesprávných tvarů 

Poté se zabýváme dílem samotným, jeho výstavbou, poetikou a poselstvím, které se snažilo 

sdělit.  

 

strana 13, 5. odstavec: výraz „kaučero“ bychom nahradili spojením „sběratel kaučuku“, 

stejnou změnu bychom provedli i v ostatních místech textu, kde se tento výraz vyskytuje (str. 

14, str. 26, str. 47) 

 

strana 16, 1. odstavec: oprava překlepu osvětit – osvětlit  

Na následujících stránkách se proto pokusíme osvětlit tyto spojitosti, které má tvorba José 

Eustasia Rivery s jinými romány hispanoamerické literární tradice. 

 

strana 18, 5. odstavec: odstavec „II) Romány o indiánech“ má být odsazen 

 

strana 19, 4. odstavec: chyba ve formátování, odsazený zůstane pouze první řádek odstavce 

 

strana 19, 5. odstavec: výměna adjektiva smrtelný za smrtelně nebezpečný 

Riverův prales je krásný a mocný, přesto hrůzostrašný a smrtelně nebezpečný.  

 

strana 22, 1. odstavec: změna slovesné vazby 

Poslední nadějí Covy je poslat Silvu se zprávou pro konzula a vyčkat záchrany. 

 

strana 23, 5. odstavec: výměna slovesa lamentuje za stěžuje si 

Cova je tím, který si stěžuje na situaci, v níž se nachází Kolumbijci žijící za hranicemi 

vlastního státu. 

 

strana 25, 3. odstavec: oprava překlepu 

Jsou to ony, kdo nastavuje čtenáři zrcadlo, kdo i z jednoduché dějové linky vytváří kulturní 

klenot. 

 

strana 27, 3. odstavec: oprava nesprávného tvaru výrazu jenž 

Cova, který často mluví o svém rytířství, ji pouze chová v myšlenkách jako ukradený ideál, 

jenž je třeba pomstít. 

 

strana 29, 2. odstavec: oprava – v odstavci mluvíme o autorce, ne o autorovi 

 

strana 45, 2. odstavec: přestylizování odstavce 

Poslední fází analýzy bude rozbor pragmatických kategorií. Reissová pracuje celkem se sedmi 

kategoriemi, které umožňují kritikovi zůstat objektivním, protože v nich sledujeme věcná 

fakta, jež nelze interpretovat víceznačně. Jedná se o užší situační zřetel, věcný faktor, časový 

faktor, faktor místa, faktor příjemce, závislost na mluvčím a afektivní implikace. 

 

strana 54, 3. odstavec: přestylizování 

Mnoho výrazů pak nepřímo odpovídá originálu, jsou sice předloze velice podobné a blízké, 

ale nejsou voleny správně. 

 

strana 72, 6. odstavec: přestylizování 



Názorně si tento jev předvedeme na následujícím příkladu. 

 

strana 75, 3. odstavec: přestylizování 

Ani Hampejs se Svobodovou nevystihli skutečnost, že výprava měla jak koně osedlané, tak 

koně, kteří šli sami bez postroje, aniž by byli uvázáni. 

 

 

 

Rádi bychom doplnili text diplomové práce o třetí přílohu: předmluvu k románu Zelené peklo, 

kterou napsal Rudolf Jan Slabý. Tři strany této předlohy připojujeme k tomuto dokumentu. 



 



 



 


