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V předkládané práci se Barbora Bryndová zabývá porovnáním dvou překladů románu Letopisy 

Narnie od C. S. Lewise. Nejprve se věnuje životopisům spisovatele a obou překladatelek, aby podrobněji 

popsala pozadí vzniku knihy a vlastních překladů. Popis dále rozšiřuje o nástin filmové podoby románu. 

Praktická část rozebírá české překlady a specificky se zaměřuje na analýzu jmen, názvů kapitol, vybraných 

pasáží a překladatelsky náročných obratů a struktur. Práce si pravděpodobně klade za cíl porovnat a 

analyzovat tři zmíněné texty a ospravedlnit nebo kritizovat překladatelskou volbu. Autorka však explicitně 

tento cíl nepopisuje. 

V první části oceňuji snahu o podrobné vykreslení detailů, které se podílely na vzniku díla, jak 

původního, tak překladatelského. Rovněž popis textových filtrů je alespoň jako úvodní informace 

dostačující. Vlastní teoretická část práce je ovšem pojata, jak sám název napovídá (str. 22), velice 

minimalisticky. Domnívám se, že by prospělo analýzu založit na důkladnější práci s odbornou literaturou, 

zejména terminologicky. Pak by bylo možné zřetelněji propojit obě části a vyvarovat se občasných 

zavádějících označení (např. str. 37 – co přesně si máme představit pod označením „velice jednoduchý a 

přehledný jazyk“?). 

V analytické části oceňuji snahu o široké pojetí a komplexnost, nicméně už úvodní poznámka (str. 

7) o komparaci podle „osobního citu“ a „trochu jiným způsobem“ u každé pasáže ve čtenáři příliš důvěry 

nevyvolává. Zvolený styl psaní a nedostatek přesné lingvistické terminologie ubírá na důvěryhodnosti 

autorčiným hodnocením a návrhům, které považuji mnohde za dobře promyšlené a citlivě zvolené (např. 

str. 37 – poznámka o hovorové řeči; str. 51 – první odstavec). Rovněž se domnívám, že textu by prospěla 

obsáhlejší syntéza poznatků, než jednostránkový závěr. 

Formulační úroveň práce se jako laický uživatel českého jazyka neodvažuji podrobněji hodnotit. 

Nicméně již při letmém pohledu vykazuje jistá stylistická zaváhání a nedostatečně přesné editování 

konečné verze. Jen pro ilustraci uvádím několik konkrétních příkladů: Anotace (str. 3) – „Dále je jsou 

popsány“; „jsou analyzovány jména“; Předmluva (str. 6) - „v té době jsem si již uvědomoval“; str. 10 - 

naspal namísto napsal. Některé syntaktické nedostatky působí matoucím dojmem, např. na str. 17 není 

jasné, jestli je to Renata Ferstová, kdo má 139 stran nebo na str. 21, jestli je to Narnie, kdo je dítětem. Po 

stylistické stránce jde zejména o některé lexikálně nepromyšlené obraty: str. 6 - „filmová verze se stala 

bestsellerem“ – spíše blockbusterem?; str. 11 – „ostře kritizována kritikou“; str. 20 - „rozvázala veškerou 

spolupráci“.  
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Jako závažnější problém spatřuji práci se zdroji. V textu na některých místech úplně chybí odkazy 

(např. str. 9) nebo je nestandardně používán citovaný materiál (str. 17-18 - dlouhá citovaná pasáž bez 

jasného grafického odlišení a bez jakéhokoli úvodního komentáře). Seznam literatury čítající patnáct 

seriózních tištěných děl spíše odpovídá práci menšího rozsahu. Rovněž citace z Wikipedie nepůsobí 

v diplomové práci dostatečně přesvědčivě. 

Při obhajobě by mě zajímalo, proč autorka např. na str. 12 uvádí původní citovanou verzi a 

v zápětí vlastní překlad, když je práce psána na katedře anglického jazyka. Rovněž se mi nezdá příliš jasná 

poznámka o „had tea“ (str. 51-52). Autorka frázi používá ve tvaru „had a tea“ a ve vysvětlení naprosto 

pomíjí fakt, že zejména na území severní Anglie se touto frází obvykle označuje večeře, tedy je dobře 

možné, že ani jeden překlad není přesný.  

Přes výše uvedené výhrady práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi 

dobrou až dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 

 

V Praze, 16.1.2011      PhDr. Klára Matuchová 
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