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Tématem předkládané bakalářské práce je zdařilý překlad vybraných písní americké rockové 
skupiny Bon Jovi do českého jazyka. V praktické části je uveden zrcadlový překlad patnácti 
písní, v následující teoretické části autor upozorňuje na nástrahy překládání tohoto žánru na 
základě vlastní zkušenosti, jež je doložena citacemi převážně z Levého Umění překladu. 
 
V úvodu práce se autor vyznává se svého obdivu ke skupině Bon Jovi, jejíž písně ho nejprve 
přivedly k zájmu o anglický jazyk a posléze i k překládání. Následuje samotný překlad, ve 
kterém jsou vždy uvedeni autoři textů písní a rok, kdy byly složeny. Dle jakých kritérií se Jan 
Klapuš rozhodl vybrat právě tyto skladby není zmíněno. Stejně tak není jasný způsob řazení 
jednotlivých písní, které nejsou prezentovány chronologicky. Takové uspořádání společně se 
stručnou charakteristikou tvorby Bon Jovi napříč třemi dekádami by bylo vhodným 
doplněním práce, především pro nezasvěcené čtenáře.  
 
V teoretické části je nastíněna autorova metoda práce při překládání včetně tipů, na co by si 
překladatel/ka textů písní měl/a dát největší pozor. V úvodu mohla být uvedena stručná 
charakteristika specifik vybraného žánru.  Na str. 25 autor opouští téma, zda překládat ve 
verších (Translate into verses or not?) a přechází k novému tématu, nutnosti interpretace a 
znalosti kontextu vzniku díla. Nemělo by toto téma být řešeno v samostatné podkapitole?  
Volba citací vhodně doplňuje autorovy komentáře a doporučení, až na jednu výjimku (str. 28 
nepřesná interpretace Levého příměru umění překladu k herectví).  Domnívám se, že výčet 
překladatelských oříšků není úplný, samotného autora se například týká problém lexikálního 
ochuzení, kdy namísto citově zabarveného slova volí slovo stylisticky více neutrální a 
uhlazenější, čímž utlumuje expresivní náboj originálního textu (např. Last Man Standing). 
  
Ve vlastním textu, kterého mnoho nezbývá, vyjmeme-li překladovou část a citace, se objevuje 
poměrně mnoho gramatických chyb ( str. 2 it has made me to find…; členy str. 2, 29, 31, 32, 
34, 36; nadužívání slovesa to be) a nepřesných či vágních formulací (str. 2, 25). Chyby 
v interpunkci narušují abstrakt v anglickém jazyce; v české verzi bych od autora-překladatele 
očekávala stylisticky vytříbenější formulace.   
 
Bakalářskou práci Jana Klapuše doporučuji k obhajobě a navrhuji předběžné hodnocení velmi 
dobře - 2. 
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