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   Diplomová práce J. Masaříkové vychází z teze o zastarávání překladu (Hrala, Milan. 

Zastarávání překladu jako obecný problém. In: Translatologica pragensia. Praha: Univerzita 

Karlova, 1992, s. 81-91), přičemž se na materiálu dvou překladů románu Kolumbijce J. E. 

Rivery (1930, 1955) s úspěchem snaží tuto pracovní hypotézu obhájit. Pro komparaci obou 

českých verzí s originálem si zvolila model kritiky překladu vytvořený německou 

translatoložkou Katharine Reissovou na počátku 80. let 20. století. Důvodem této volby bylo 

nepochybně to, že diplomantka studuje na pražské translatologii obor španělština - němčina, 

ale jistě též okolnost, že se jí i vedoucímu práce jevil model Reissové pro tento případ 

nejvhodnější svou přehlednou metodikou. 

   Diplomantka se nejprve zabývá životem kolumbijského autora, poté ho zařazuje do rámce 

hispanoamerické literatury a nakonec se věnuje románu La Vorágine z hlediska děje, 

výstavby, recepce atd., včetně edic (pro neustálé autorovy změny v textu je tento aspekt 

velmi důležitý), a v závěru 1. kapitoly podává přehled cizojazyčných vydání románu. 

   V kapitole Překladatelé diplomantka pojednává nejprve obecně o peripetiích hledání 

osobních údajů (přičemž do ní vkládá cenné informace o současných zákonných úpravách 

přístupu k nim) a posléze vykresluje portréty manželské překladatelské dvojice Zdeněk 

Hampejs - Marcela Svobodová a prvního překladatele románu Egona Ostrého. 

   V dalších kapitolách sleduje metodou Kathariny Reissové nejprve verzi Ostrého (při 

komparaci překlad/originál rozpracovává kategorie literární, jazykovou a pragmatickou) a 

stejnou metodiku používá pro srovnání druhého českého překladu s originálem.  

   V závěru pak konstatuje, že převod E. Ostrého byl sice ovlivněn dobovou normou, ale větší 

vliv na něj měl překladatelův idiolekt - na průkazném materiálu dovozuje, že Ostrý neměl pro 

zdařilý překlad předpoklady, neboť neznal dostatečně jazyk výchozí, ani neměl zkušenosti a 

talent překladatele krásné literatury; bez této výbavy nemohl splnit v dostatečné míře úkol 

přeložit dílo přijatelným uměleckým stylem. S tím souvisí problematika rozdílnosti adresátů v 

případě prvního a druhého překladu. Zatímco první česká verze vyšla v knižnici zaměřené na 

cestopisy, druhá byla vydána v nakladatelství, jež bylo v polovině padesátých let prosáklé 

komunistickou ideologií, takže u druhého překladu byl zdůrazněn aspekt sociální. 

 

   Přes nesporně nadprůměrné zpracování zvoleného tématu se diplomantka nevyhnula řadě 

stylistických pochybení, gramatických a interpunkčních prohřešků i mnohých překlepů či 

"nedoklepů", které lze - s výjimkou pasáží o archivech, matrikách a ochraně osobních údajů, 

jež jsou citovány z otevřených zdrojů - nalézt bohužel téměř na každé straně. Svou roli zde 



zřejmě sehrál i spěch, neboť diplomantka hodlala práci dokončit do lednového termínu 

ihned poté, co dohledala životopisné údaje překladatelů. Uvádím jen některé příklady 

pochybení v oblasti gramatiky, lexika a stylu: 

Str. 16 ( též s. 26 aj.) - "zneužívání kaučerů" - diplomantka ve svých výkladech přebírá výraz 

"kaučero", který je opisem španělského slova, z překladu Ostrého, ačkoli tento výraz v 

češtině neexistuje; správně by se měl vyjádřit souslovím "sběrač kaučuku". 

Str. 14 - nesprávné užití slova "korekce" (opět opisový kalk ze španělštiny) místo náležitého 

"korektura". 

Str. 16 - slovní spojení mimo český úzus: "skýtá několik problémů". 

Str. 19 - náhlé vybočení z grafického rámce. 

Str. 19 - nesprávné užití adjektiva "smrtelný" ve smyslu "smrtelně nebezpečný". 

Str. 21 (aj) - mísení stylu spisovného s hovorovým - "ale šťastný konec se nekoná". 

Str. 22 - kontaminace vazeb - "vyčkat na záchranu" (správně se pojí s bezpředložkovým 

genitivem). 

Str. 22  - kontaminace vazeb - "se nejprve zdá jako" (správně : "nejprve vypadá jako"). 

Str. 23 - nesprávné  užití předložky se slovesem - "lamentuje na situaci". 

Str. 23 - nečeská vytýkací vazba - Čeho si ale Cova nevšímá ..., je zacházení.... 

Str. 24 - nerozlišování spisovné a hovorové normy - "byl údajně vyfocen". 

Str. 25 - špatná stylizace - "nabírá pozice bohyně"; tamtéž nadbytečné přivlastňovací 

zájmeno (vliv španělštiny?) a mylný tvar krátkého vztažného zájmena ("ukradený ideál, 

jež..."). Nesprávné tvary krátkých vztažných zájmen se objevují i na dalších místech textu 

(např. na s. 45). 

Toto je pouze neúplný přehled chyb a prohřešků v jedné čtvrtině textu diplomové práce... 

 

   Vedle stylistických prohřešků jsou podle našeho názoru závažnější případy, kdy si 

diplomantka neověřila význam a úzus některých výrazů, jejichž užití má za zlé překladatelům 

Hampejsovi a Svobodové (s. 79). Celý příklad užití výrazu "plece" je komentovaný z mylné 

pozice - zde nejde o to, že Cova by viděl "v Indiánech zvířata". Prostým nahlédnutím do 

Slovníku spisovného jazyka českého by diplomantka zjistila, že výraz "plece" se užívá stejně 

tak u lidí jako u zvířat.  

   Podobně nevhodná a vlastně zmatečná je diplomantčina výtka, že Ostrý užil za výraz 

"mastín" jako český ekvivalent slovo "hafan" (s. 63). To je dle mého názoru zcela v pořádku - 

a opět stačilo podívat se do Dubského Velkého španělsko-českého slovníku, který ekvivalent 

"hafan" uvádí na prvním místě. Navrhovaný ekvivalent "mastif" se mi zdá v daném kontextu 

zcela nevhodný. 

   Na téže straně je velmi sporná výtka týkající se volání na slepice. Sám vím, že se to liší 

region od regionu: V Čechách se volá obvykle "Na, puťa, puťa!", kdežto na střední Moravě 

"Na, tu-tu-tu, na!" Myslím, že tato ukázka nebyla vybrána pro srovnání originálu s překladem 

příliš šťastně. 

  Na s. 72 se uvádí: "Názorně to předvedeme na několika příkladech." Příklad je však uveden 

pouze jediný. 



S. 75 (aj.) - přes časté připomínky na semináři metodiky překladu diplomantka užívá 

slovakismus "bez toho, aby", ačkoliv je zde možnost užít náležitou českou vazbou "aniž by" 

nebo "a přitom ne"...  

S. 88 -  zde nejde o chybu překladatelů, nýbrž o výraz dobové normy. "Módy" byla běžná 

eliptická zkratka pro "módní časopisy" ještě v sedmdesátých letech 20. století.  

   Závěrem  (s. 90) - lze pochybovat, že neoddělení výkřiku "¡En nombre de Dios!" je 

typografická chyba. Jsem toho názoru, že zde byl ideologický důvod. V padesátých letech se 

kladl důraz na ateismus, a nebylo tedy vhodné "vypichovat" výkřik obsahující jméno Boží tím, 

že by se po vzoru originálu oddělil jako zcela samostatná pointa od zbytku textu. 

   V souvislosti s grafickými (vnětextovými) faktory považuji sice za správné zařazení volně 

přeloženého textu z časopisu Širým světem (Příloha 1), na který jsem sám diplomantku 

upozornil, ale uvítal bych, kdyby se jako příloha zařadila i přemluva hispanisty a katalanisty J. 

R. Slabého, kterou jsem diplomantce rovněž poskytl (v exempláři překladu Ostrého z pražské 

Městské knihovny chybí - zřejmě byla vytržena -, zato jsem ji objevil i s vevázanou obálkou v 

exempláři z Národní knihovny). 

 

    Diplomová práce Jany Masaříkové je zpracována s nadprůměrným vhledem do 

problematiky a její výsledky a závěry jsou průkazné a přesvědčivé. Celkový výborný dojem 

bohužel kazí četné chyby gramatické a stylistické. Několik diplomantčiných tvrzení nemá 

oporu v příslušných odborných příručkách.  

 

Práci Jany Masaříkové doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 26. 1. 2012                                                                        doc. PhDr. Miloslav Uličný 

 

 

      

    

    

 

 

 

    

    

     


