
    

Univerzita Karlova v Praze                                                                                                 Katedra anglického jazyka a literatury 

 

Posudek na bakalářskou práci Jana Klapuše  

„The translation and analysis of sample Bon Jovi lyrics“ 

 

Vedoucí práce: Mgr. Jakub Ženíšek 

Oponent práce: Mgr. Kristýna Poesová 

_____________________________________________________________________________ 

 

Jan Klapuš nás ve své bakalářské práci seznamuje se svými převody textů americké hudební 

skupiny Bon Jovi. Klapuše by bylo lze označit za jejich dvorního překladatele do češtiny, pokud by taková 

kolonka existovala. První praktickou část tak tvoří zrcadlový překlad části repertoáru této skupiny. V 

teoretické části pak čtenáři předkládá své postřehy a dělí se o erudici, získanou během překládání 

vybraných textů a studiu české teorie (Levý, Knittlová, Krijtová). I tato teoretická část se tedy dílem odvíjí 

od autorovy překladatelské praxe, podložené relativně nově nabytými teoretickými poznatky. Kromě 

klasické teoretické reflexe, tedy stylistické analýzy přeloženého textu a stručného rozboru vybraných 

problematických míst, na něž autor práce při překladu narazil, se nám zde nabízí i svého druhu instruktáž 

pro začínající překladatele písňových textů. V této teoretické části najdeme i rozkošné (byť poněkud 

nesourodé) juxtapozice akademické a hudební sféry, např. tuto úvodní glosu k překladu titulů ze strany 

29:  

Při dumání o titulu díla sleduje autor i překladatel stejnou strategii: název musí táhnout. (Krijtová 47) 

The title dicatates the feel, which dictates the chord progression and then the lyrical content.  

(Jon Bon Jovi)  

 

Drobné formální výhrady: 

 Od merita práce odvádějí překlepy, což je poněkud odrazující již  v abstraktech na úvodní straně, kde 

se jméno překladatelky Olgy Krijtové změní na Kristovou a kvůli vynechané čárce čtenáře mate 

tajemné sousloví „research storytelling“ v klíčových slovech. 

 Rozsah praktické i teoretické části práce je na hranici únosnosti. Toto sice nemusí mít nutně vliv na 

kvalitu práce, ovlivní to však hodnocení. 

 

Drobné věcné výhrady: 

 Zvolené texty nejsou až na výjimky dostatečně idiomatické či kolokviálně přibarvené, aby zakládaly 

nějaký zásadní překladatelský problém, který by bylo třeba (resp. možno) reflektovat v teoretické části. 

Tj. až na zásadní dilema, zda veršovat či ne, na zvolené texty lze aplikovat jen menší část stylotvorných 

kategorií Levého či Krijtové.  I proto může řazení kapitol v teoretické části působit nesouvisle či 

nahodile -  syntakticky a lingvisticky pojatou taxonomii překladu totiž u těchto textů nelze použít. 

 

 

Přes výše uvedené výhrady je třeba konstatovat, že Jan Klapuš ve své práci osvědčil překladatelskou 

erudici i jisté teoretické povědomí. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

V Praze dne 28.5. 2012                                                                                    ……………………………………          

              Mgr. Jakub Ženíšek 


