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Diplomová práce zaměřená na roli překladatelů a tlumočníků při objevování a dobývání 

Nového světa je v českém prostředí objevná a záslužná; obdobnou tematikou se zabývala 

pouze v nedávno obhájené práci Simona Šlosárová, kterou Cimflová mezi prameny necituje 

zřejmě proto, že obě práce vznikaly paralelně. Téma objevování a dobývání Nového světa se 

obvykle zpracovává z historického, etnografického, právnického, náboženského, botanického, 

zoologického aj. pohledu, translatologický úhel je velmi málo probádaný. Důvodem je 

bezpochyby nedostatek dochovaných svědectví o práci prvních překladatelů a tlumočníků, 

protože překlad a tlumočení nebyly vnímány plnohodnotně jako dnes, nýbrž jako pouhý 

nástroj něčeho jiného – dobytí území, pokřesťanštění původních obyvatel, výkonu moci nad 

nimi. Dobové dokumenty také bývají málo věrohodné. A jelikož je translatologie jako 

samostatná věda velmi mladá, současné poznatky se těžko roubují na dobu, kdy se o překladu 

soustavně teoreticky neuvažovalo. 

Z výše řečeného vyplývají hlavní problémy této diplomové práce: útržkovitost dílčích studií o 

konkrétních tématech (např. zajímavé překlady vznikající v řeholních řádech) není překlenuta 

syntetickým pohledem; chybí hodnocení z odstupu, kapitola nazvaná „Závěr“ žádné závěry 

nepřináší, spíš rekapituluje jednotlivé kapitoly a nabízí další témata k bádání. Na druhé straně 

dílčí analýzy jednotlivých témat zůstávají příliš na všeobecném povrchu a nejdou dostatečně 

do hloubky, což jistě souvisí s tím, že obtížné téma se rozbíhá i do oblasti historie, sémiotiky, 

etnografie či religionistiky, v nichž však diplomantce chybí potřebné znalosti, teoretické 

nástroje i podklady. Než pojímat téma takhle široce, bylo by možná lepší zaměřit se na nějaký 

konkrétní výsek, ale v něm zpracovat materiál do hloubky včetně konkrétních příkladů 

překladatelských / tlumočnických problémů a jejich řešení a včetně práce s původními 

prameny (např. Kolumbovými či Cortésovými texty, dobovými kronikami apod.), ne jenom 

s tím, co o pramenech napsali jiní – kteří texty zkoumali zpravidla z hlediska historického či 

etnografického, nanejvýš filozofického či lingvistického, ale nikoli translatologického. To 

však zjevně přesahuje rámec diplomové práce a mohlo by to být spíše námětem práce 

disertační. 

V první kapitole „Uchopení problému“ najdeme přehled literatury k tématu, která je rozdělena 

na publikace španělské, latinskoamerické, německé, ostatní a české. Zpracování rozsáhlého 

korpusu je jistě záslužné, charakteristiky děl však jsou příliš povšechné a ne vždy je jasné, 

jaký je jejich přínos a proč zrovna tato díla jsou zahrnuta do diplomové práce o translatologii, 

když se jedná o díla zaměřená historicky (např. Dobytí říše Inků, str. 15). 

Druhá kapitola, „Tlumočníci a překladatelé v průběhu historie“, tvoří společně s třetí 

kapitolou o roli církevních řádů v mezikulturní komunikaci páteř práce. Kapitola je dobře 

napsaná a logicky vystavěná, jen je škoda, že se diplomantka nevyhnula zkratkovitým, 

klopotným, nepřesným či nejasným formulacím (viz níže). V podkapitole 2.4 o jazyku 

dochází ke zmatení pojmů „slovo – jazyk – znak – řeč“, problém pojmenovávání je zde hodně 



zjednodušen, hodilo by se využít práce sémiologů a filozofů jazyka, jako byl např. Umberto 

Eco, Roman Jakobson nebo i citovaný Tzvetan Todorov ve svých dalších dílech. Na str. 36 

v pododdílu Důležitost slova je např. zkratkovitá a těžko srozumitelná formulace „Pro Aztéky 

komunikace jako taková představovala vztah ke světu. U Španělů se naopak jednalo o 

náboženský prvek a měli tendenci tíhnout k univerzálnosti, a tím pádem k netolerantnosti vůči 

ostatním. (...) Aztécké písmo se nevyvinulo dále než k piktogramům, tedy obrázkům, které 

však nezaznamenávaly jazyk, nýbrž zkušenosti, a proto pro ně bylo slovo tolik důležité.“ 

Jednak zde chybí odkaz, odkud pochází informace, jednak je nepochopitelný závěr o 

důležitosti slova. A jak piktogram zachycuje zkušenost? To je potřeba vysvětlit podrobněji. 

Kapitolu o církevních řádech, která je velmi zajímavá, trochu kazí nepřesnosti a nejasnosti 

v náboženské terminologii. Pokud se píše o křesťanském Bohu, musí se psát s velkým B – na 

rozdíl od indiánských bohů s malým b. Na str. 40 se mluví o františkánském odkazu, který 

však není nijak doložen a upřesněn, pouze se dočteme: „Františkánský odkaz je znát napříč 

celým kontinentem – jejich přítomnost ovlivnila tamější kultury i lid a jejich kořeny jsou tak 

hluboko, že v Jižní Americe zůstávají přítomní dodnes, což lze pozorovat v chrámech, ve 

vesnicích, ale i v lidové zbožnosti.“ Jak? V čem? Je třeba upřesnit. Ostatně mělo by se mluvit 

o Latinské Americe, nikoli Jižní, která nezahrnuje Mexiko. Zcela nesrozumitelná je pasáž „V 

přístupu dominikánů byl výrazný antropologický prvek. (...) A dominikáni byli posluchači 

tamějších kultur a antropologicky vytvářeli jejich obraz ve vnějším světě.“ Co je to vnější 

svět? Co znamená „antropologicky vytvářet obraz“? Zmatek je v podkapitole o překladech 

katechismu – to není totéž jako bible. Katechismus vychází z Písma, ale je to soustava otázek 

a odpovědí (viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Katechismus); katechismus řádoví bratři 

jistě nepřekládali ze tří biblických jazyků, latiny, řečtiny a hebrejštiny, ale z existujících 

katechismů španělských, které se používaly k výuce náboženství ve Španělsku. Odkud se 

vzala informace, že „se jedná o text biblický a je v něm užito tří biblických jazyků“ (str. 46)? 

Na str. 51 se mluví o „rozdělení christianizované oblasti do menších osídlení, jakýchsi malých 

republik v rámci státu“ – zde by byl jistě vhodnější výraz „misií“. Též na str. 51 postrádám 

definici anizomorfismu – definovat ji jako „rozdíly mezi jazyky v kulturním prostředí“ je nic 

neříkající, všeobecná vágnost. 

(http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/historia2/definicion-de-anisomorfismo/) 

Poslední kapitola „Osud impéria v rukou tlumočníka“ přináší konkrétní osudy prvních 

tlumočníků na území dnešního Mexika a Peru a je pro českého čtenáře velmi zajímavá. I zde 

bych se přesněji vyjadřovala: Malinche není „zahanbená matka“, nýbrž „zhanobená“, to je 

podstatný rozdíl; úplně nešťastný je zkratkovitý závěr odstavce o Atahulapovi „Bez řádného 

soudu, pouze na základě ukvapených rozhodnutí byl Atahualpa na poslední chvíli pokřtěn, 

čímž byl změněn typ popravy z upálení na oběšení, čímž byl zavrčen (sic) pád inckého 

impéria.“ (58) 

K tomu, že některé závěry a myšlenky působí zkratkovitě, nepodloženě či nepřesvědčivě 

přispívají právě neobratné české formulace. Např.: „muselo začít zavádět zákony na ošetření 

tlumočníkovy otázky“ (str. 11); „Pizarrova domnělá nepotřeba tlumočníků“ (str. 11); „v 

průběhu dějin se na tomto území realizovali dominikánští bratři“ (str. 12, mělo by být třeba 

„působili“); na str. 55 je Malinche označena za „sexuální sirénu“ (tomu vůbec nerozumím, co 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Katechismus


to má být); rodiče „vložili potomky do církevní školy“ (str. 25); na str. 28 se mluví o 

požadavku „počestnosti“ tlumočníků, kdy správnější by byla „poctivost“ (jde asi o chybu 

překladu); na str. 33 najdeme nesrozumitelné formulace „překlad vytvářel vztah mezi 

dichotomií vlastní vs. cizí“ či „často se toho postavení k indiánům stávalo postavením proti 

nim“ (to má být zřejmě „postoj“); na str. 35 „jsou považování za jeden z nejkanibalističtějších 

kmenů vůbec“ – lze stupňovat kanibalismus?; „dominikáni se věnovali také pokládání 

základů kvalitního vzdělání“ (str. 53 – stačí přece „položili základy kvalitního vzdělání“); 

záměna zahanbení a zhanobení viz výše apod. Další výhrady vyznačeny tužkou v textu 

k diskusi při obhajobě. 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Jde o velmi obtížné a široké téma, s nímž se Martina 

Cimflová vypořádala v rámci požadavků na diplomovou práci kvalitně, ale zejména kvůli 

formulačním nedostatkům bych navrhovala hodnocení velmi dobře. 


