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Anna Pragrová se ve své bakalářské práci zabývá možnostmi překladu z angličtiny do 

češtiny. Konrétně se zabývá dialektem a sociolektem. Těžištěm práce je praktická část, která 

předkládá autorčin překlad jedné kapitoly Pigeon English Stephena Kelmana. V druhé polovině 

předkládaného textu se pozornost obrací k obecnejší problematice překladu substandardních 

jazykových útvarů do češtiny. Autorka se rovněž vyjadřuje k vlastnímu výběru překládaného textu 

a prezentuje jeho stylistickou analýzu. V závěru práce se objevuje stručné hodnocení náročnosti 

překladu výše uvedených jazykových forem. 

Na diskutovaném překladu je nutno především ocenit invenci, se kterou si autorka 

poradila s jazykem teenagerů v originále. V tom případě bych si ovšem dovolila polemizovat 

s tvrzením v teoretické části, které do jisté míry snižuje zásluhy překladatelky. Na str. 58 uvádí, že 

si jako model vybrala obecnou češtinu, která je pochopitelná pro většinu uživatelů. Následující 

věta ale specifikuje, že se bude jednat o současný jazyk teenagerů, který vyžaduje od překladatele 

mnohem více než pouhou znalost obecné češtiny. Domnívám se, že tuto znalost autorka jasně 

prokázala a adekvátně ji uplatňuje (např. při překladu vlastních jmen či pseudoslov). V něterých 

pasážích je český překlad ještě zábavnější a vynalézavější než originál. 

Co se týče formulační úrovně, na některých místech teoretické části by prospělo pečlivější 

editování (chybějící členy, občasné chybně užité předložkové vazby a kolokace, nestandartní 

členění odstavců – jedna věta = jeden odstavec). Občasné čechismy především ve slovosledu jsou 

při čtení rušivé a snižují důvěryhodnost textu, který se specializuje na velice citlivou práci 

s jazykovými zdroji. Rovněž nekonzistentní užití formálního registru na přesvědčivosti nepřidává, 

obzvlášť v tak důležité části jako je závěr (str. 64 slightly uncover, complicated action

Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

). 

• Mohla by autorka blíže specifikovat důvod pro zajímavou volbu slovenské 

publikace o překladu v bakalářské práci zaměřené na problematiku překladu do 

češtiny? 
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• Jelikož poslední kapitola nezmiňuje žádné konkrétní závěry, mohla by autorka 

uvést, co konkrétně ji při překladu činilo největší obtíže a zda se s nimi vyrovnala 

na základě použité literatury či díky vlastní invenci a uvést příklady? 

• Z jaké odborné publikace pochází výraz language formation či je to autorky vlastní 

termín? V kontextu, ve kterém je zde tato kolokace používána, se totiž zdá značně 

nestandardní (tzn. jazykový útvar). 

• Mohla by autorka uvést, zda-li je generačně dostatečně blízko teenagerům a jejich 

slang jí proto nepůsobil žádné obtíže, nebo zda-li musela jisté problematické 

pasáže konzultovat? 

 

Práci tedy doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit předběžně jako velmi dobrou a 

ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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