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PředkládanáPráce se zabýváproblematikou aktuální z několika důvodů: zahmueje
Problematiku překladu mezi asymetrickými kulturami (minoritní slovenskou a relativně
velkou ŠPanělskou) a zaplňuje tím určitá préadnámísta nejen v dějinách překladu těchto
oblastÍ, ale také v translatologii obecně; vychazí důsledně ze studia zkoumaného materiálu
v dostuPných zdrojích (Španělská narodniknihovna, databázelSBN; bibliografie překladů
UNESCO, Literárne informačné centrum v Bratislave), a docházítakt preŇcaeiv5;m
výsledkŮm); v souladu se soudobou metodolo giívyvžívárovněž informácí získaných
z osobních rozhovorŮ a e-mailové komunikace. I když sama autorka označuje svoji práci za
deskriPtivnÍ, považuji zanutné upozomit na fakt, že právé ďtrazna materiálorrou t-i práce
Přesahuje pouhý popis a otevírá další otrázky pro budoucí badatelskou práci. Autorka
samozřejmě navazuje na předchozí studie (Alejandro Hermida de Blas, Eva Palkovičková),
nicméně nazŽkladě sběru údajů docháník samostatným a původním závěrům. V souvislosti
s Politickým vývojem pak věnuje rovněž pozornost překladům ze slovenské literatury na
Kubě / Pro Kubu. Zkoumaná problematika je nazítánarovněž v kontextu překladu slovenské
literatury do dalších j azyki, a v této oblasti vidím další zpřínosů této monografie.

Monografie Slovenská literatúra v Španielsku je členěna velmi přehledně v souladu se
zámérem autorky. Po počátečním uvedení do problematiky vychéaiautorka zejména
z chronologického členění v souladu s historickými obdobími Slovenska. Nesporně zajímavé
je upozornění na skutečnost, že Frankovo Španělsko bylo uznáno ze sttany Slovenského štátu,
a na pobyt tří slovenských studentů v Madridu. V této souvislosti autorka uvádí překlad knihy
Tri gaŠtanové kone, který zůstal pouze v rukopise, ato tzv. z politických důvodů (str. 30) -
.kladu si v této souvislosti otázku, zdaby se osudy tohoto překladu nedaly vystopovat
v Archivo General de la Administración v Alcalá de Henares. Podstatné je rovněž
konstatování o podpoře, kterou Španělsko poskytovalo po r. 1948 pronáŠledovanym
katolickým studentům. V šedesátých letech pakvychazejí nepřímé překlady z německé yerze
slovenských literámích děl (Tajovský, Mňačko), a to z německé verze jejich děl.

Nesporným přínosem pro překládání slovenské literatury ve Španělsku bylo zilzeni lektorátu
slovenštiny na Universidad Complutense v Madridu, zejménapak možnost vysokoškolské
přípravy slovakistů. Řada absolventů oboru (např. Salustio Alvarado, Alejandro Hermida de
Blas a rovněž autorka publikace) přispěla nespomě k rozvoji překladatelské aktivity, jejichž
výsledkem byly nejen knižní, s didaktickýmzěmérem publikované bilingvniverze
slovenských děl, ale i další vydání, prezentace na konferencích, v médiích, na knižních
veletrzích apod. Lze konstatovat, že přínos vysokoškolského studia slovakistiky v Madridu
nese své plody až do současné doby, kdy zapodpory SLOLIA jsou pro vydání připraveny
další překlady. Oproti překladům z české literatury autorka nalezlapouze jedno dílo přeložené
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