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Bakalářská práce Marka Náprstka se především zabývá překladem jedné sekce románu Alana 

Bissetta The Incredible Adam Spark (2005). Kromě překladu samotného se rovněž věnuje vybraným 

stylistickým otázkám, které autor považuje při překladatelské práci za relevantní (např. reprodukce 

literárního textu v jiném socio-kulturním prostředí, autentičnost překladu či role překladatele jako 

spoluautora). Práce je rozdělena do tří částí: teoretického úvodu, autorského překladu a stylistické analýzy. 

Co se týká formální stránky textu, nemám větších výhrad, až na občasnou stylistickou akrobacii na 

místech, kterým by spíše prospěla výrazová střídmost (např. str. 2 „The resulting text includes tradition…“, str. 

3 „Everyone who studies foreign languages…“, str. 35 „This straightforward and somehow confusing style…“, str. 56 „In 

spite of its discontinuous character…“) či mnohde chybnou interpunkci, která může být výsledkem negativní 

interference s autorovou mateřštinou nebo druhým studovaným oborem (např. nesčetné příklady 

interpunkce před spojkou but, či nestandardní oddělování vedlejších vět). Na druhou stranu oceňuji 

zrcadlový překlad, který čtenáři výrazně usnadňuje orientaci v textu. 

Překlad Marka Náprstka je ukázkou velice přesné a zároveň kreativní práce s textem vysoké 

náročnosti. Rovněž následná překladatelská sebereflexe a stylistická analýza prokazují dostatečný vhled do 

zkoumané problematiky a autorovu nadstandardní formulační úroveň. Obzvlášť bych chtěla ocenit 

invenci při překladu slovních hříček a idiomatických výrazů, které jsou mimořádně obtížné z hlediska 

kompromisu mezi zachováním autenticity textu a dostatečnou sémantickou transparentností pro 

neobeznámeného čtenáře v cílovém jazyce (např. str. 54-55 - názvy populárních písní, které v českém 

překladu působí v kontextu stejně organicky jako v originále). Souhlasím s autorovým závěrem, že 

překladatel nutně zanechává stopu na originálním díle. Nicméně předkládaný text je velice přesvědčivým 

důkazem, že takový postup je nejlepší možný. 

Vzhledem k povaze  tématu a k omezením, která nutně s rozsahem bakalářské práce souvisejí, 

práci doporučuji k přijetí, navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou a ponechat konečnou známku na 

výsledku obhajoby. 
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