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Bc. Polina Bogatova si jako téma své diplomové práce vybrala srovnání čtyř překladů – jazykových 

variant – slavného a známého díla J. R. R.Tolkiena – The Lord of the Rings (Pán prstenů). Toto dílo (v 

češtině trilogie) bylo přeloženo do mnoha světových jazyků, a to často opakovaně. Přesto dosud 

vzbuzují polemiky některá použitá překladatelská řešení, a to nejen mezi profesionálními překladateli, 

ale velmi často především mezi mnoha Tolkienovými laickými fanoušky. Bogatova si pro své 

sledování vybrala nelehký úkol, když se ve svém zkoumání zaměřuje na oblasti v překladu obecně 

považované za nejobtížnější, jako je problematika převodu metafory, tzv. „mluvících“ vlastních jmen i 

toponym a problematiku převodu jazykového humoru. Navíc se autorka pohybuje v plánu 

anglicko˗česko˗rusko˗slovenském, což celou komparaci ještě znesnadňuje. 

Bogatové práce je rozdělena na dva větší celky: v teoretické části (str. 11–29) se autorka věnuje 

specifikům překladu uměleckého textu obecně, zejména s přihlédnutím k problematice, kterou se 

hodlá dále zabývat. Reprezentativní sekundární literatura i citace svědčí o dostatečné teoretické 

přípravě, ačkoliv se autorka, jak se domnívám, nechala na několika místech strhnout vlastními 

preferencemi a zálibou v díle (Pán prstenů) samém. To však Bogatové nebrání ve druhé části zúročit 

všechny teoretické poznatky a provést důkladnou analýzu obsáhlého materiálu. Právě tuto část lze 

jednoznačně považovat za nejpřínosnější a domnívám se, že by mohla velmi dobře posloužit i 

budoucím překladatelům Tolkienova díla, zvláště do jazyků, do nichž byla kniha převedena jen jednou 

a kde i sama autorka práce shledává jisté překladatelské nedostatky (slovenština). 

V teoretické části bych ráda vyzvedla především dvě obtíže, se kterými se autorce podařilo vypořádat 

velmi zdařile, a to je problematika převodu vlastních jmen a geografických názvů (str. 45–49, plus 

tabulka v závěru) a oblast obtíží spojených s překladem metafory v uměleckém textu (str. 54–58). 

Bogatova si je velmi dobře vědoma, že v Tolkienově díle jsou takřka všechna jména (vlastní i 

pomístní) „mluvící“, právě na pozadí jejich etymologie se pokouší rozklíčovat vhodné a méně vhodné 

překladatelské varianty, které v posledku mohou znesnadnit či zcela znemožnit pochopení Pána 

prstenů v překladu. Totéž platí o kapitole věnované překladu metafory, kde autorka prokazuje velkou 

citlivost k nesnadně převoditelné a rovněž národními specifiky často obdařené oblasti metafory, a to 

hned ve čtyřech jazykových plánech (angličtina, čeština, ruština, slovenština). 

Podněty k diskuzi: 

- ačkoliv je obecné srovnání vždy obtížné či zcela nemožné, mohla by autorka na základě svých 

znalostí říct, která z překladových variant (česká, ruská, slovenská) je podle jejího názoru 



nejzdařilejší?; a pokud je to možné, mohla by ve svém soudu zohlednit klady či zápory 

blízkosti překladu a originálu vs. stylistické jednotnosti přeloženého textu? 

- z čeho pramenily nejobvyklejší překladatelské nedostatky (nepochopení, nemožnost nalezení 

vhodného ekvivalentu, různost, odlehlost jazyků)? 

Závěr: 

Práce Poliny Bogatové „Umělecké jazykové prostředky v překladu“ je podle mého soudu přínosným 

příspěvkem nejen k problematice překladu Tolkienova díla, ale především má jasný přesah do oblasti 

překladatelských obtíží obecně, a to v návaznosti na autorkou vybrané okruhy otázek. Osobně bych 

ocenila čitelnější postoj autorky ke sledovaným problémům, či dokonce Bogatové vlastní 

překladatelské návrhy, a to už jen proto, že po pročtení práce je jasná její velká znalost Tolkienova díla 

a důkladná orientace v něm. Práce po mém soudu zcela splňuje požadavky kladené na magisterskou 

diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „výborně“. 
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