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Diplomová práce Jany Masaříkové je promyšlenou translatologickou studií na dobře zvolené 

téma: Riverův Vír (1924) patří bezesporu k nejvýznamnějším hispanoamerickým románům a 

existence dvou  českých překladů, k nimž máme časový odstup (1930, 1955),  nabízí vhodný 

materiál ke kritice a komparaci. 

 K cenným stěžejním hodnotám diplomové práce patří podle mého názoru autorčino 

velké zaujetí, její systematičnost myšlení a důkladnost provedení, její smysl pro souvislosti, 

teoretické i historické, a zároveň pečlivá práce s konkrétním materiálem. Ta se projevila i 

v ponoření do archivů a matrik při hledání informací o překladatelích, při němž Jana 

Masaříková iniciativně objevila a shromáždila informace o dosud neznámém životě prvního 

Riverova překladatele Egona Ostrého; jednak tím zaplnila jednu mezeru pro dějiny českého 

překladu a hispanistiky a jednak získané údaje posléze dobře propojila s komentářem 

překladu E. Ostrého, vydaného (jako vůbec první překlad tohoto Riverova románu) pod 

názvem Zelené peklo. 

Promyšlenost pojetí vede k jasnému logickému rozčlenění textu; pouze kapitola o 

recepci Riverova díla neměla být zařazena doprostřed mezi kapitoly o kompozici a o 

postavách, ale až za rozbor románu. 

 Svěže napsaný Riverův životopis je vztažen k jeho románu, v tom má své oprávnění. 

Kontextová kapitola o literatuře Hispánské Ameriky trpí příliš širokým záběrem, který pro 

dané téma nebyl nutný; oceňuji, že autorka cítí vymezení hispanoamerické literatury jako 

problém, avšak takto stručné poznámky k širokému tématu jsou nutně zjednodušující (což 

bývá běžným problémem kontextových pasáží v závěrečným pracích). Naopak rozbor 

Riverova románu je důležitý a potřebný k následující kritice překladů; prokazuje talent, 

porozumění pro románový tvar a žánr, interpretační postřehy v cenných kapitolách o  

kompozici a postavách, méně soustředěně i o kategorii vypravěče. Postrádám však 

charakteristiku stylu vyprávění, který má zásadní význam pro hodnocení překladu; v rozboru 

překladu autorka například uvede, že se  ztratila „stylistická výjimečnost originálu“ (s. 62), 

originalita stylu díla však nebyla postižena.  



Vlastní analýza překladů se opírá o dvojí teoretické východisko. Jednak si všímá 

myšlenky zastarávání překladu a odkazuje k ní pak u konkrétních překladů; spíše než tento 

obecný translatologický postřeh mi připadá pronikavější, jak si autorka během rozborů všímá 

souvislosti s dobovou překladatelskou normou. Druhou teoretickou oporou je model kritiky 

překladu Kathariny Reissové, s přihlédnutím k dalším odborným studiím, a cenné je opět jeho 

využití pro konkrétní analýzu obou překladů. Teoretické zázemí dodává práci na 

systematičnosti a bohatosti, umožňuje zaznamenat a rozlišit značnou škálu aspektů, kterých si 

lze u překladů kriticky všímat. Zároveň zvolená teoretické studie (u níž mi připadá matoucí 

zavedení pojmů „sémantická instrukce“, „lexikální instrukce“ atd.)  i tradice kritiky překladu 

vede k zaměření především na překlad jednotlivých slov a sousloví, byť z bohatě 

rozrůzněných hledisek; toto tradiční omezení autorka zčásti přesahuje spíše implicitním 

vědomím větného kontextu. Nejpodstatnější jsou, domnívám se, postřehy o stylistické rovině 

a postřehy o některých pragmatických kategoriích. Jana Masaříková dobře volí příklady 

jednotlivých překladatelských nedostatků a výstižně je komentuje i zdůvodňuje. 

Srovnání překladu Egona Ostrého a pozdějšího překladu Zdeňka Hampejse a Marcely 

Svobodové přesvědčivě dokládá rozdíly v přístupu i v kvalitě obou překladů. U druhého 

překladu, kde autorka sledovala řadu dílčích nedostatků, však není dosti  podloženo závěrečné 

hodnocení, že jde o zdařilý překlad; tvrzení, že „překlad na čtenáře dýchá stejnou atmosféru“ 

(s. 92), mohlo být výslovně zdůvodněno. 

Mám jednu připomínku: domnívám se, že rozbor překladů Riverova románu, 

založeného na „dialogu“ stylů (u dvou vypravěčů i v rámci promluvy hlavního vypravěče, od 

romantické pózy po věcnost cestopisného stylu, a v promluvách postav), mohl více odstínit 

konstatování, že styl originálu a překladu je expresívní. A jednu výhradu, která se ovšem 

netýká pouze této diplomové práce, ale obecněji kritiky překladů: nevšímá si vůbec rytmu vět, 

který je v próze vůbec a v zvláště v Riverově románu podstatný. Právě nedostatkem rytmu se i 

novější český překlad Víru vzdálil literární kvalitě originálu; jeden příklad, uvedený v této 

práci kvůli jinému jevu: „Por más de una semana viví orgulloso de la lucidez de mi 

comprensión, de la sutileza de mis sentidos, de la finura de mis ideas“ – „Déle než týden jsem 

se pyšnil svou chápavostí, jemnocitem a jasností myšlenek“ (ostatně i na již zmíněném místě 

na s. 62, kde autorka dobře cítí nedodržení stylu originálu, si mohla uvědomit, že jde o 

rytmus: „aquel cuerpo reventado, incompleto, lívido“ – „ono zmrzačené, vykrvácené tělo“). 

Podle mého názoru by si Riverův román zasloužil nový překlad. 

Diplomová práce je psána s elánem, jasné myšlení vede k jasným formulacím, jen 

místy poněkud školním, celkově je jazyk kultivovaný. Tím více je škoda, že práci chybí 



závěrečná redakce, která by odstranila občasné nedostatky: kromě chybějící interpunkce a 

překlepů, jaké se najdou i ve vyzrálých rukopisech, zarazí např. kalk „z idiomatického 

pohledu“ (s. 16), opakovaně neměnné „jež“, vyšinuté větné vazby („může nahlédnout pouze 

fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členů její rodiny“, s. 34; „jedním z nejčastěji 

zastoupeným jevem“, s. 72; „části vyprávěné Covou se v překladu Svobodové a Hampejse 

vyzdvihují poetičností nad ostatními kapitolami“, s. 89). 

Ke kvalitám práce patří zapojení odborné literatury. Prostudovaná literatura je bohatá 

na teoretické práce, přijatelně jsou zastoupeny i studie o Riverově díle. Jen upozorňuji, že 

rozsáhlý úvod Montserrat Ordóñez, kterého se diplomantka v práci dovolávala, měl být 

zařazen do sekundární literatury (nejde o autora, jak je v práci zmíněno na s. 29, nýbrž 

autorku). Poznámkový aparát je zvládnutý, pouze zbytečně uvádí u opakovaných odkazů celý 

bibliografický údaj. 

Hodnoty této nadprůměrné diplomové práce přesahují mé dílčí připomínky. Práci jsem 

četla se zájmem a považuji ji za přínosnou. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji 

jako výbornou. 
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