Posudek na bakalá skou práci Jana Leopolda

“The translation and terminological analysis of selected periodical articles
on basketball”
P ekladová bakalá ská práce Jana Leopolda se zabývá p ekladem a terminologickou analýzou
vybraných anglicky psaných odborných text s basketbalovou tématikou, které byly otišt ny
v asopise Assist, vydávaném pod patronací mezinárodní basketbalové federace FIBA. Jak
sám diplomant v úvodu své práce zmi uje, vzhledem k mnohem nižší popularit této hry u
nás ve srovnání nap íklad se Spojenými státy nebo mnohými evropskými zem mi (Špan lsko,
Itálie, ecko, pobaltské státy, atd.), je množství esky psané odborné literatury p edevším pro
trenéry, ale i pro hrá e, opravdu velmi malé. To je první d vod, pro považuji téma této
bakalá ské práce za zajímavou výzvu. Druhým d vodem je potom fakt, že b žný i odborný
eský basketbalový diskurz se mnohdy prost neobejde bez etných anglicism , jejichž eský
p eklad sice existuje, ale aktivn se p íliš nepoužívá, nebo
asto p sobí opisn
i
nep irozen . Bylo tedy pro mne zajímavé, jakým zp sobem se diplomant vyrovnal s tímto
úskalím svého p ekladu.
Praktická ást práce se sestává z p eklad p ti lánk . Zde je nutno ocenit, že
diplomant volil lánky tematicky r znorodé – první pojednává o úto ném systému, druhý o
obranném systému, t etí o individuálních innostech jednotlivce, tvrtý o komunikaci mezi
trenérem a hrá i a pátý je analýzou hry národního týmu USA na mistrovství sv ta z pohledu
jeho hlavního trenéra. Domnívám se, že diplomant si po obsahové a terminologické stránce
po íná velmi dob e, je schopen sv j styl i volbu slov p izp sobit adekvátn textu originálu a
zárove zachovat jeho veškeré klí ové myšlenky. Z mého pohledu jsou problematické pouze
dva výrazy, jimž se ale diplomant podrobn ji v nuje v následující teoretické ásti: prvním je
termín „crossover“, jehož p eklad do eštiny je pon kud p íliš opisný („p ehození mí e
z jedné ruky do druhé p ed t lem“), druhým je fráze „fake a pass to make a pass“, jejíž
p eklad je obtížný protože v originále je založen na rýmu a rytmu (p esto p eklad „musí
nazna it, aby mohl nahrát“ nepovažuji za moc š astný, p edevším z d vodu vícezna nosti
jeho první ásti). Trochu slabší je pak formální stránka eského p ekladu. Pominu-li
vynechaná slova, slova navíc i opominutý nep eložený výraz, které mohou vzniknout
v d sledku nepozornosti, m l by se diplomant v budoucnu mnohem více zam it na užití
interpunkce v eském textu – p edevším jeho užití árek je n kdy p inejmenším nestandardní.
V teoretické ásti práce zmi uje diplomant svá teoretická východiska (opravdu velmi
stru n a povrchn na tento typ práce!), komentuje a analyzuje problematické pasáže
p ekladu, aktualizuje n které nep esné i zastaralé basketbalové výrazy a termíny
z Moderního anglicko- eského slovníku sportovních výraz a p edkládá vlastní malý slovník
nekodifikovaných pojm . Nejsiln jší stránkou této ásti je diplomantova prakti t ji
orientovaná p ekladová práce, tj. komentá k Modernímu slovníku a jeho slovní ek pojm ,
kterým lze jen st ží co vytknout. Naopak mnohem v tší d raz bych o ekával na ucelen jší
pojetí a zd vodn ní teoretických východisek p ekladu.
Z práce je patrné, že je Jan Leopold s eským i anglickým odborným diskurzem
v dané problematice velice dob e obeznámen, navíc v jejích praktických i prakti t ji
zam ených teoretických ástech demonstruje svou schopnost citliv a p esto výstižn
p eložit veškeré problematické pasáže originálního textu. Hlavním nedostatkem práce je
absence ásti zabývající se obecn ji teorií p ekladu. Práci proto doporu uji k obhajob a
navrhuji hodnocení velmi dob e.
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