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Barbara Bryndová ve své práci srovnává dva české překlady kultovního díla The Chronicles 
of Narnia : The Lion, the Witch and the Wardrobe  (Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice a skříň) z pera 

britského autora C. S. Lewise.. 
Autorka srovnává překlad Renaty Ferstové z roku 1980 a „současnější“ překlad Veroniky 

Volhejnové. Samotné srovnávání uvádí informací o velmi odlišném pozadí vzniku obou překladů, 
kdy Ferstová na překladu pracovala čistě z vlastní iniciativy a její tvůrčí rozlet nebrzdilo žádné 

časové omezení, zatímco Volhejnová překládala v relativním časovém presu kvůli reedičním 
požadavkům. Tuto svého druhu polehčující okolnost samozřejmě nelze při srovnávání překladů 

nijak metodologicky zohlednit. Kromě srovnávání autorka seznamuje čtenáře s filmovou verzí 
románu, která byla podle jejích vlastních slov hlavním inspiračním zdrojem. Tato odbočka však s 

hlavním zacílením práce v podstatě nesouvisí a jen odvádí pozornost od hlavního tématu. 
Po vymezení teoretického prizmatu práce, které se opírá o konceptuální překladové teorie 

J. Levého, D. Knittlové a M. Hrdličky, se dostáváme k praktickému porovnávání obou překladů. 
Autorka se zde snaží postihnout hlavní rozdíly pomocí kategorií, které si sama stanoví. Těmi jsou 

konkrétně analýza jmen, názvy kapitol, vybrané pasáže a „překladatelské oříšky“, tedy náročnější 
slovní obraty. 

 
Drobné věcné a formální výhrady: 

 Překlepy: např. již v předmluvě na str. 6 k sobě autorka odkazuje v mužském rodě („v té době 
jsem si již uvědomoval lingvistické rozdílnosti obou překladů“) 

 Matoucí citace/parafráze. Na několika místech v práci není jasné, zda se jedná o plnou parafrázi 
či částečnou citaci, např. na str. 17-18. 

 Gramatické chyby v češtině: např. „jsou analyzovány jména“ 
 

 
 

Práce Barbory Bryndové je sympatickou, byť ne zcela dotaženou snahou o stylistické porovnání 
dvou překladů, kterou tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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