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Diplomová práce Bc. Simony Šlosárové zapadá do jednoho z proudu španělských a 

latinskoamerických translatologických bádání, a to do role překladu při konstituování kultury 

/ kultur. Jde o první práci tohoto druhu, a proto ji lze považovat za velmi přínosnou.  

Na druhé straně však skutečnost, že se autorka nemohla opřít o texty, které by v našem 

prostředí tuto problematiku zkoumaly synteticky, byla její úloha nepochybně ztížena.  

Domnívám se, že určitý pokus o syntézu pohledů na jí zkoumanou problematiku na základě 

dostupné literatury(srov. pozn. na str. 9), a to nejen španělských a latinskoamerických autorů 

(Vavroušová, Kučerková,  Zimmermann), by jí umožnil lépe práci strukturovat a zdůraznit 

vlastní odborný přínos, zejména v oblasti dějin překladu i jeho teoretické reflexe.  Nejvíce se 

opírá o práci T. Todorova Dobytí Ameriky: problém druhého, Praha, 1996, zaměřenou spíše 

historicky a antropologicky. 

Mám řadu připomínek ke konkrétním pasážím práce:  je např. škoda, že v oddíle věnované 

Bartolomé de las Casasovi (str. 29) nevzala v úvahu českou edici jeho základního díla, 

opatřenou širokým poznámkovým aparátem; v oddíle věnovaném Inkovi Garcilasovi de la 

Vega (str. 44) není uveden zdroj (objevuje se pouze v bibliografii v závěru práce). Za spíše 

formulační nedostatek považuji konstatování Dejiny prekladu teda majú svoj počiatok 

tlumočení (str. 7)  - i když lze s touto tezí obecně souhlasit, přece jen by bylo lépe v kontextu 

práce hovořit o dějinách latinskoamerického překladu. 

Bc. Šlosárová si ve své práci vytkla velmi ambiciózní cíl: propojit překlad při dobývání 

Ameriky a konstituování latinskoamerických kultur (a společností) do procesu transkulturace, 

kterou pojímá jako obousměrný proces, stranou neponechává ani etické aspekty dané 

problematiky.  

 I přes zjevnou problematičnost jejího širokého pojetí zkoumaného tématu se autorce podařilo 

poukázat na řadu otázek, které zůstávají stranou v pracích zaměřených úzce na kulturní 

historii, případně filologii, zejména ve vztahu k činnosti misií a misionářů.  Z tohoto hlediska 

je práce Bc. Simony Šlosárové nejen přínosná, ale je i vhodným východiskem pro další studie, 

které na ni mohou navázat. Ze všech těchto důvodů doporučuji práci k obhajobě, předběžně ji 

hodnotím jako velmi dobrou s tím, že konečná známka bude záviset zejména na průběhu a 

výsledku obhajoby. 

V Praze dne 30. 8. 2017 

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 
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