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Převod vlastních jmen v českých překladech švédské literatury pro děti po roce 
1900 zkoumaný na pěti překladech díla Selmy LagerlOfové: Nils underbara 
resa genom Sverige 

Diplomantka se zaměřila na analýzu a srovnání překladatelských metod od skutečných 
počátků české překladatelské tvorby a poté i na vývojové trendy překladu až do úplné 
současnosti. Překladatelské metody zkoumá na velmi specifickém fenoménu - převodu 

vlastních jmen v dětské literatuře, který na překlad klade výjimečný nárok už s ohledem na 
příjemce. Práci vysoce hodnotím především pro její metodou. Diplomantka se na základě 
předběžného a velmi rozsáhlého zkoumání, podloženého stovkami excerpt ze švédské dětské 
literatury vydané česky rozhodla nakonec provést analýzu pouze na jediném díle světové 
literatury, jež bylo na začátku století přeloženo třikrát, přičemž každý z těchto překladů 
představuje odlišný záměr, k čemuž ostatně charakter originálu přímo vybízí. Hned úvodem 
mohu konstatovat, že diplomantka odvedla výbornou práci po všech stránkách - vlastním 
výběrem tématu, mimořádně pečlivou přípravou, zpracováním a analýzou rozsáhlé sekundární 
literatury, z níž si naprosto samostatně vytvořila funkční nástroje pro praktickou část 
diplomové práce, tedy pro deskripci a vyhodnocení překladů. Vše je dotaženo do konce 
včetně rejstříku a rozsáhlého přehledu excerpt. Důležité v tomto ohledu je, že kriteria či 
nástroje analýzy umožňují objektivní, logicky podložený a racionální přístup k překladu. 
Předložená diplomová práce tímto naplňuje skutečný záměr studentské práce: po 
samostatných závěrech založených na rozsáhlé sekundární literatuře si diplomantka vytváří 
metodu pro uchopení tématu, který si sama zvolila, a tato metoda je aplikovatelná i mimo 
rámec dané diplomové práce. 

Diplomové práci, kde zejména část praktická je vynikající, je samozřejmě možné vytknout 
řadu maličkostí stylistických zejména v závěru práce i - jistě diskutabilní - drobnosti ve 
struktuře a uspořádání: 
-Druhá kapitola mohla mít logičtější řazení podkapitol. 2.3 (Lexikalizované podoby 
substantiv) není s ostatními srovnatelná a týká se pouze švédštiny. Podobně to platí pro 
následující 2.4 "Pravopis vlastních jmen ve švédštině a češtině". Tady jde spíš o zvláštní 
úskalí pro překlad a odlišnosti obou jazyků než o charakteristiku proprií. 
-nejednotnost v používání termínů v názvu kapitol střídavě propria a vlastní jména, str. 18: 
střídání termínů funkční a funkcionalistický, str. 35: není faktická rovina díla spíš rovina 
faktografická? 
-2.8.6 "názor Puurtinenové" se zde zmiňuje bez jakéhokoliv bližšího vysvětlení či odkazu 
-v kapitole 5 ve vztahu k překladatelským metodám se mohlo uvést, jak se NH používal 
v různých obdobích ve švédských školách, což je zajímavé ve vztahu k překladu a jeho 
metodě. Zde by také bylo logičtější předřadit 5.3 (Upravené vydání) před 5.2 (Problematický 
charakter knihy z hlediska překladu) 



-str. 77: pod kapitolou "Existující toponyma konvenční" chybí u Tisovského stejná tabulka 
jako u ostatních překladatelů, což sice není na závadu, ale při jeho naprosto odlišném přístupu 
by to bylo názornější 

Dotazy k obhajobě 
-str. 8: Specifické funkce vlastních jmen - prosím uvést příklady 
-FZK: v teoretické části postrádám přesnější charakteristiku a prosím o vysvětlení, proč je 
možné zařadit do společného oddílu Marten a Bataki/Gorgo (9.2.5) 

Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
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