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Jana Matyášová si jako téma své bakalářské práce zvolila překlad a stylistickou analýzu části 
románu Toby´s Room od současné anglické spisovatelky Pat Barkerové. V úvodu práce 
postrádám rámcové zasazení románu do literárněhistorického kontextu nebo alespoň základní 
údaje o autorce a její tvorbě. Za nešťastnou považuji formulaci v prvním odstavci úvodu, kdy 
výběr překladové práce autorka odůvodňuje tím, že nechtěla opisovat knížky a psát něco, co 
již bylo mnohokrát napsáno (str. 5). Jedná se o velmi zjednodušené tvrzení, kterým v podstatě 
devalvuje práci svých kolegů. 
 
Praktická část práce obsahuje zrcadlový překlad prvních tří kapitol zmíněného románu. 
Překlad názvu knihy ale není nikde uveden. Princip zrcadlového překladu se nedaří dodržet 
již od první stránky práce, texty se rozbíhají a srovnávání anglické a české verze je tím 
ztíženo. Dělení na odstavce ne vždy odpovídá originálu. Samotný překlad beletristického 
textu je poměrně zdařilý a zprostředkovává příjemný čtenářský zážitek. Přirozenějšímu 
vyznění některých sekvencí by pomohlo více se odpoutat od originálu, především 
v syntaktické rovině. V textu jsem zaznamenala několik nepřesností, jejich dopad na kvalitu 
překladu však není zásadní, například sloveso sweep in je přeloženo jako vplout, čímž se 
ztrácí ráznost, se kterou hlavní hrdinka vstoupila do místnosti, což je v kontrastu s jejími 
pochybami a nízkým sebevědomím (str. 7); Tobyho nepřítomnost jí zkazila celý večer 
neodpovídá The prospect of his absence darkened the whole evening, za přesnější považuji 
Vidina/Představa Tobyho nepřítomnosti (str. 7), slovosled (str. 8), soggy sandwiches from 
greaseproof-paper bags mají opravdu daleko k tukem nasáklým hamburgerům z umaštěných 
papírových sáčků (str. 26), přeměna nepřímé řeči v anglické verzi v přímou v českém 
překladu (str. 28) atd. 
 
V navazující teoretické části autorka rozebírá svůj překlad a na základě citací relevantních 
pasáží z české translatologické literatury (J. Levý, D. Knittlová, Z. Kufnerová) zdůvodňuje a 
výstižně komentuje zvolené postupy při překládání. Ve všech podkapitolách jsou uvedeny 
konkrétní příklady. S většinou návrhů souhlasím, pouze v případě překladu sis a bro (str. 31, 
48) nejsem přesvědčena, zda ségra a brácha dostatečně citlivě reflektuje blízkost sourozenců 
z vyšší společenské vrstvy předválečné Británie. Lexikálního aspekt je v analýze řešen pouze 
okrajově. Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. 
 
Bakalářskou práci Jany Matyášové doporučuji k přijetí, hodnotím ji jako velmi dobrou (2) a 
finální hodnocení nechávám na výsledku obhajoby. 
 
V Nymburce 8. září 2013    Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 


