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Marek Náprstek se ve své práci zaměřil na překlad a stylistickou analýzu tří fantomatických1 kapitol 

románu The Incredible Adam Spark současného skotského autora Alana Bisseta. Metodicky přitom vychází 

z poměrně širokospektrálního výběru teoretických zdrojů (Levý, Krijtová, Knittlová, Hrdlička, Miššíková). Pro 

praktickou překladovou část byla samozřejmě stěžejní volba cílového řečového registru, neboť přepis 

vnitřních monologů hlavního Bissetova hrdiny Adama mrzačí anglickou syntax i lexiku a velkoryse pomíjí 

značnou část interpunkce, což se autor práce velmi správně rozhodl plně zohlednit. Vzhledem k 

neortodoxnímu jazykovému výrazivu originálu (mj. okořeněném skotskými dialektovými prvky) čerpal 

Náprstek z celé řady zdrojů i v rámci čistě praktické části práce. Výsledkem je nesmírně kreativní počin, který 

však zároveň zdobí preciznost. Autor rafinovaně utíná praktickou část ve velmi dramatickém momentě, kdy 

Adam zachraňuje topící se dítě (str. 34). 

Na praktickou překladovou část práce pak navazuje část teoretická, tedy stylistická analýza 

přeloženého textu a stručný a systematický rozbor vybraných problematických míst, na něž autor práce při 

překladu narazil.  Překladová bakalářská práce je specifická v tom, že nemusí nutně stát na formulaci jasné 

výchozí teze nebo hypotézy. Klíčové je naopak (zdánlivě) zpětné zhodnocení vybraných systémových aspektů 

praktické části. Autor práce se i tohoto problému zhostil velice pečlivě. 

 

Drobné věcné a formální výhrady: 

 U Levého šesti antitetických dvojic na str. 3 chybí přesný citační odkaz. 

 Překlepy: U takto formálně i obsahově precizní práce je mírně odrazující, když se již na str. 1 setkáváme 

s překlepem tohoto znění: „His attempt is definitely worth praiseworthy…“. V samotném překladu pak 

mohou být překlepy v tomto případě paradoxně trochu zásadnějším prohřeškem než u textu v méně 

hovorovém cílovém rejstříku. Čtenář si totiž po několika stránkách Náprstkova překladu tolik zvykne na 

extrémní kolokvialismy a záměrné překlepy, že se nemusí nutně pozastavit ani nad nezáměrným 

překlepem „jalo“ místo “jako“ na straně 13 („Někdy velí jalo veli-telka ve veli-telskejch botách…“) a může 

jej při troše fantazie či nepozornosti považovat za záměrně zkrácené a „zmrzačené“ slovíčko (odvozené 

např. od slova „jalová“ ). 

 

Dotazy k obhajobě: 

 Prosím autora o stručné zdůvodnění jeho výběru zvoleného českého rejstříku. 

 Měl autor nějaký konkrétní důvod, proč není zcela důsledný ve fonetickém přepisu stejného sledu hlásek 

“ju“, které jednou převádí foneticky („džůkbox“ na str. 8) a jindy zachovává v původním hláskování (Judy)? 

 

Bakalářská práce Marka Náprstka je (zejména na svůj formát) velmi erudované, důsledně strukturované a 

výtečně teoreticky podepřené dílo, které tímto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne 26.5. 2011                                                 ……………………………………          

                Mgr. Jakub Ženíšek 

 

                                                
1 Román byl původně členěn na kapitoly, v publikované verzi však nikoli. 


