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Oponentský posudek 
Bakalářská práce Anny Halfarové se zabývá překladem části románu Freedom amerického prozaika 
Jonathana Franzena.  Pro účely práce pořídila autorka vlastní překlad dvou jeho částí, přičemž jedna 
pochází přibližně z poloviny díla a druhá z jeho konce. Zrcadlový překlad (osmnáct stran úhrnem) 
tvoří první oddíl bakalářské práce. Její druhý oddíl je pak teoretický a analytický, neboť probírá 
problematické aspekty překladu. Kromě těchto dvou klíčových kapitol obsahuje bakalářská práce 
abstrakt, soupis klíčových slov, úvod, závěr, přehled bibliografie, použitých internetových zdrojů  
a přiložené CD. 
 
Ve svém hodnocení se soustředím především na teoretickou část. Při analýze překladatelsky 
náročnějších aspektů se autorka vždy zaštiťuje citacemi z vybrané české translatologické literatury 
(Levý, Knittlová, Kufnerová). Citace jsou ponechány v českém originále, zatímco autorčiny 
komentáře jsou psané anglicky. Je třeba kvitovat, že nabídnutá řešení bývají náležitá a přiměřeně 
zdůvodněná.  
   
Jak vyplývá již ze samotného obsahu, teoretickou část autorka člení do řady dílčích podkapitol 
(pojednává o překladu vlastních jmen a zeměpisných jmen, o terminologii, národních specifikách  
a výrobních značkách, o referenci, lexikálním a stylistickém aspektu překladu, o gramatické 
ekvivalenci). Samotné řazení těchto podkapitol však na čtenáře působí poněkud matoucím dojmem, 
neboť se od sebe odtrhují jevy dosti si věcně blízké (např. reference a elipsa; pojednání  
o překladatelském řešení vlastních jmen a výrobních značek). Velmi neprůhledné je též využítí 
různých velikostí písem v nadpisech kapitol a podkapitol (např. s 4). V textu čtenář okrajově narazí  
i na věcné chyby, např. infinite verb form místo non-finite verb form (s. 40). Dodejme, že některé 
postřehy by bylo vhodné opřít o odbornou sekundární literaturu, nebo´t nevyplývají z autorčiných 
analýz (např. English uses pronouns more frequently than Czech, s. 35). 
 
Práce by však zasluhovala především důkladnější jazykovou úpravu. Z nedostatků uveďme například 
chybějící nebo naopak přebývající členy (např. First reason why, s. 31, on one hand, s. 30, in other 
parts of book, s. 29, especially in the connection with Walter´s story, s. 27), chyby ve shodě (this 
completing information illustrate and support the preceding information, s. 34), nedopatření 
v předložkách (at the beginning I thought, s. 34), jasnosti v zájmenech (with the names of that two 
towns, s 29, transmit theirs meaning, s. 30), ojediněle neprůhledné celé konstrukce (Should the 
translator translate every and each pronoun included in the English text, would the Czech version feel 
very unnatural, s. 35) a další gramatické chyby (nedostatky gramaticko-spellingové (because I though 
that, s. 33), či nevhodné prostředky gramaticko-stylistické thanks to the financial crisis, s. 30), atp. 
Nadto lze zjistit i problémy v interpunkci (např. chybějící tečka, čárka, spojovník, např. vypadá to, 
 že jsme se asi taky spletli, s.35, Ale to, co ji k tomu vedlo bylo skrznaskrz špatné, s. 31, water 
resistant, s. 37, ) či nepřesnosti v citaci (k naznačení kulturní úrovně postav, její nálady, případně 
prostředí pomocí některých slov, s.37), aj. 
 
Navzdory výše uvedeným dílčím nedostatkům lze ocenit, že autorka pořídila přiměřený překlad 
zvolených částí, svá řešení překladatelsky náročnějších jevů usouvzažňuje s doporučeními 
renomovaných translatologů a přijatelně zdůvodňuje. 
 
Práci tímto doporučuji k obhajově a předběžně hodnotím jako velmi dobrou. 
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