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Práce je zamìøena na problematiku pøekladu neformálních (pøedevším slangových) výrazù z americké angliètiny
do èeštiny. Vychází z pøedpokladu, že pøeklad tìchto výrazù je problematický a mùže být proto uchopen rùzným
zpùsobem. Z tohoto dùvodu srovnává pøístup dvou pøekladatelù. Jako dokladový materiál zvolila pøeklad titulkù
amerického televizního seriálu, u nichž se jí podaøilo najít oficiální a neoficiální verzi pøekladu. V pøístupu
pøekladatelù si všímá, jaké pøekladové postupy používají a do jaké míry se jim podaøilo nalézt adekvátní pøekladové
ekvivalenty.

V teoretické èásti se autorka zamìøuje na problematiku definice slangu, pøièemž srovnává pohled anglické a èeské
lingvistiky. Tato èást je pøehlednì zpracována a shrnutí definic v anglické a èeské literatuøe a jejich srovnání je
pìknì zpracováno. Dále se zabývá charakteristikou neologismù a problematikou jejich pøekladu. Primárnì jde
pøitom o shrnutí kapitoly z Newmarkovy A Textbook of Translation. Jakkoliv je shrnutí pøehledné, uvítal bych v
rùzných pøípadech doložení jednotlivých tvrzení pøíklady – napø. poslední odstavec na str. 23 je bez pøíkladu
pomìrnì špatnì srozumitelný. Rovnìž by bývalo vhodné zaèlenit do této èásti i pohled Levého, který v kapitole
3.2.3 svého Umìní pøekladu neologismy v rámci pojednání o pøekladatelovì kreativitì zmiòuje.

V praktické èásti autorka srovnává dva rùzné pøeklady a sleduje, jak uchopují problematiku pøekladu slangu. Zde
se jako logická jeví volba zdroje dokladù – autorka zvolila americký televizní seriál, který je jednak zrcadlem
soudobé mluvené angliètiny, jednak je znaènì hovorový a bohatý na slang. Autorka srovnává oficiální (vydaný na
DVD) pøeklad s pøekladem neoficiálním (amatérsky pøipravená verze z internetu). Nic se však nedozvídáme o
pøekladatelích samotných a jejich pøípadné odborné kvalifikovanosti. Oznaèení oficiální a neoficiální má pøitom
hodnotící podtext (oficiální = vypracovaný profesionálem), což nemusí odpovídat realitì. Zde mi proto chybí jasná
formulace úvodní hypotézy – co autorka sleduje srovnáním oficiální verze s neoficiální? 

Autorka shledává 63% studovaných pøekladù neadekvátními. Zajímavé by pøitom bylo, kdyby dùslednì uvádìla
protinávrhy, aby mìl ètenáø možnost zhodnotit, jaká jiná øešení byla k dispozici. V pøíkladech, kdy tak èiní, si
autorka poèíná velmi zdatnì.

Jako zásadnìjší nedostatek v této èásti vnímám to, že autorka v pøíloze u uvedených pøekladù neuvádí, o jakou
konkrétní pøekladatelskou techniku v tom kterém pøípadì jde. V uvedených tabulkách se tak musíme spolehnout,
že jejich klasifikace byla správná, pøípadnì si pracnì pøeklady klasifikovat sám. Dále bych se pozastavil nad
zaèlenìním slova "slutty", které není neologismem ani slangovým výrazem – v Oxford English Dictionary je
doloženo již v roce 1400. Z tohoto dùvodu bych nezaèleòoval ani superlativní tvar "sluttiest".

Analýza odkrývá složitost pøekladu slangových tvarù a neologismù a hledá možné pøíèiny. Soustøedí se pøitom
primárnì na lingvistické aspekty. Na nìkterých chybách, které uvádí, je však patrno, že chybný pøeklad pramení
spíše z neznalosti èi nedostatku snahy najít adekvátní a funkèní ekvivalent – u nìkterých pøíkladù mám totiž pocit,
že hlavní pøíèinou selhání byla nedbalost a neochota pøekladatele vynaložit patøièné úsilí.

Celkovì je však možno øíci, že provedená analýza pøekladù velmi pøesnì popisuje a klasifikuje zmìny, k nimž v
dùsledku pøekladu mùže dojít. Velice dobøe je zpracován pøehled tendencí v pøekladech na str. 45–49, jež logicky
vyús�uje v kvalitnì napsaný závìr celé práce a ukazuje, že autorka je schopna pøehlednì zobecnit poznatky získané
pøi analýze dat. Velice dobré je i shrnutí práce v èeštinì.

Formální nedostatky
– nejednotnost užívání velkých písmen v obsahu v názvech kapitol a podkapitol (napø. List of Tables, Theoretical
Part zatímco jinde používá velké písmeno jen na zaèátku prvního slova)
– str. 7 a 8 – List of Tables x List of abbreviations;
– nerozlišování mezi spojovníkem a pomlèkou (èetné pøíklady v celé práci);
– èetné chyby v bibliografii (Coleman 2009 – chybí èíslo strany a kapitoly, Eble 2004 a 2006 – chybí úvozovky;
nejednotná úprava citace dìl s více autory; Lipka 2002 – uvedení celého jména autora; nerozlišuje mezi
poèáteèními a koncovými jednoduchými úvozovkami;
– nejednotný styl odrážek odstavcù a citací (napø. str 11);
– nesprávné užití e.g. na str. 14, 1.;
– malé písmeno na zaèátku vìty s de Klerk na str. 14;



– str. 21 – malé písmeno na zaèátku odstavce;
– str. 23 – v odkazu na Duškovou chybí zmínìna konkrétní pasáž èi strana;
– str. 32 – chybí mezera po dvojteèce (Existing equivalent:mack daddy);
– str. 33 – typografická vdova;
– str. 16 – nesprávné užití velkého písmene v Anglophone linguists;
– str. 34 – ve výètu v bodì 3 – neúplné/vynechané dokonèení po dvojteèce;
– str. 34 – nejednotná úprava ohranièení tabulek;
– str. 35 – mezera pøed èárkou v [30 , O, U];
– str. 35 – duplikace znakù v s/s/he;
– str. 38 – chybí odkaz na stranu v Levý (1998);
– str. 38 – pøeklep v "pøídáním konceptu schùzky";
– str. 45 – nadbyteèné mezery pøed slovem "go";
– str. 47 – pøeklep "less often that was expected";
– str. 49 – pøeklep "Being to literal" (má být too);
– str. 52 – chybí èárka pøed když;
– str. 53 – "požívají" namísto "používají";
– str. 53 – 3. a 4. odstavec jsou na rozdíl od ostatních zarovnány na praporek;
– str. 54 – pøeklep "je o obou verzích stejný";
– str. 54 – chybí èárka pøed "následovaná kalky";
– str. 54 – "naturalizce" místo "naturalizace".

Jazyk
Práce je napsána velmi dobrou angliètinou bez vážnìjších chyb. Stavba vìt nìkdy vykazuje vliv èeštiny. Slovní
zásoba je adkevátní a pøimìøenì bohatá. Styl práce odpovídá žánru. Pøesto se vykytují i jazykové chyby:
– str. 24 – slovesné tvary podmínkového souvìtí v poslední vìtì odstavce nejsou správnì;
– str. 26 – tautologie ve vìtì "As the aim of the study…dictionary.";
– str. 26 – chyba v kvantifikátoru "posed little problems" (má být few);
– str. 34 – chyba ve shodì "the following tables gives";
– str. 42 – chybné užití èlenu "the loss of the creativity";
– str. 44 –  chyba ve shodì  "how the interjection shmear me function in the context";
– str. 47 –  nesrozumitelná konstrukce "while in the other two to problems are likely to be related".
Èasto chybí interpunkce po vsuvkách (str. 12 po however, str. 11 po if not impossible a jinde).
Užíval bych spíše slova software èi package než programme.

Závìr
Bakaláøská práce Marie Vaòkové je vypracována v souladu se zadáním a splòuje stanovený cíl. Má všechny
náležitosti a odpovídající rozsah. Téma práce je pøínosné, zvážíme-li, že se jedná o velmi komplikovanou
problematiku. Provedený výzkum mùže sloužit jako východisko pro další práce vìnované tématice slangu. Práci
by bývala prospìla dùsledná korektura, která by odhalila pomìrnì èetné pøeklepy. Po odborné stránce nemám
závažnìjších výhrad. Autorka ukázala, že se dokáže vypoøádat jak se shrnutím odborné literatury a vlastních
výsledkù výzkumu, tak s velice pracnou analýzou a sbìrem dat. Jednoznaènì doporuèuji práci k obhajobì a s
ohledem na uvedené dílèí nedostatky navrhuji celkové hodnocení velmi dobøe.
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