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Diplomantka zkoumá úroveň překladatelské praxe, případně konkrétních překladatelských 

dovedností, při převodu stylisticky specifických textů současné norské literatury, které, jak 

diplomantka dokazuje, nemají přímý stylistický ekvivalent v cílové kultuře. V úvodu 

diplomantka tuto specifičnost charakterizuje a také vysvětluje základní, pro tuto práci klíčové 

pojmy jako minimalismus, nový naivismus, stylistická úspornost, výrazová střídmost.  Ovšem 

některé formulace, např. konstatování, že obsahový minimalismus „se projevuje skutečností, 

že v minimalistických románech je často potlačen děj a zápletka je jaksi banální“ jsou 

přinejmenším nešikovně vyjádřená. Některé termíny nejsou vysvětleny dostatečně: na str. 17 

se uvádí nový termín Výrazová střídmost, s nímž souvisí i „sevřenost“ a „nasycenost“ výrazu.  

Sevřenost je v případě děl… poměrně velká.“  

 

Diplomantka představuje dílo tří vybraných norských „výrazově střídmých autorů“ 

přeložených do češtiny. I této jinak dobře zpracované části diplomové práce bych vytkla 

některé nepodložené nebo přímo nelogické závěry: str. 13: „Orstaviková se ve svých 

románech zabývá soudobými tématy, které jsou často podrobovány rozvláčným odborným 

diskusím. Ona však tato témata pojímá odlišně. Její jazyk je lehký… Další příklad na str. 14: 

Z faktu, že nepoužívá složitá a barvitá pojmenování, logicky vyplývá, že je v jeho dílech 

potlačena dějovost a vyprávění, a v textech se spíše soustředí na detailní popisy psychických 

ale i fyzických stavů hlavních hrdinů. 

  

Na základě jednostránkové prezentace současné české prózy dospívá diplomantka k názoru, 

že „směr podobný norskému minimalismu…v české literatuře nenajdeme. V české literatuře se 

zcela jistě vyskytují prvky (v širším smyslu) minimalistické, avšak takto pojatá díla se netěší 

takovému zájmu širokého okruhu čtenářů jako minimalismus norský (str. 20). Toto tvrzení 

působí spíš jako konstatování na základě obecného dojmu a nadto můžeme zájem čtenářů 

sotva brát v potaz při hodnocení úrovně překladu. 

 

Velmi dobře pojatá a strukturovaná je kapitola shrnující dvě překladatelské teorie, na nichž 

diplomantka své hodnocení staví, a to vcelku platí i o hodnocení překladů v praktické části 

diplomové práce. Tady bych jen položila otázku, proč je nutné se zabývat tím, zda překladatel 

zachovává dělení do kapitol, pořadí a délku odstavců, což je podle mého názoru naprosto 

samozřejmým požadavkem, a porušení tak zásadních pravidel by jakýkoliv překlad naprosto 

znehodnotilo.  

 

 



U jazykové stránky diplomové práce bych celkově poukázala na četné neobratné formulace,  

překlepy, vyšinutí z vazby: (str. 15: používá se ve všech odvětví nebo str. 60: Podíváme-li se 

však na jeho romány (a nejen jich) blíže..), str. 43: Koupí si míč, zatloukačku a stále si hraje, 

aby ale na chvíli nemusel přemýšlet. Str. 63: [Fosse]… používá poměrně málo různých slov… 

 

Závěr diplomové práce nepůsobí příliš vědecky, spíš vyrůstá z pocitu než z analýzy: „Svou 

prací tak překladatelé poskytli inspiraci autorům domácím a čtenářům nabídli nový literární 

zážitek… Na základě faktu, že v České republice stále stou pá počet překladů z norštiny, se 

však můžeme domnívat, že netradiční styly některých norských autorů byly přijaty kladně a 

obohatily český literární jazyk o nové prvky. Recepce nemůže být měřítkem kvality překladu 

(viz detektivky a krimiromány překládané někdy i z třetího jazyka). 

 

Diplomovou práci navzdory výše uvedeným připomínkám, které vlastně mají společného 

jmenovatele, a to je neobratnost vyjadřování a vágně formulované závěry, doporučuji 

k obhajobě, protože své zadání diplomantka splnila a zejména oddíl týkající se vymezení, 

rozboru a hodnocení překladatelských řešení je zpracován důkladně a s invencí. Navrhuji 

známku velmi dobře až dobře. 
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