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Jana Matyášová se ve své práci zaměřila na překlad a stylistickou analýzu tří kapitol dosud 
nepřeloženého románu Toby´s Room současné britské spisovatelky Pat Barkerové. Metodicky přitom 
vychází z přiměřeně reprezentativního teoretického kánonu české translatologie (Jiří Levý, Dagmar 
Knittlová a Zlata Kufnerová). 

 
První polovinu práce tvoří praktická část, tedy zrcadlový překlad zmíněných tří kapitol románu 
Barkerové. Z ní pak vychází část teoretická, která sestává ze stylistické analýzy přeloženého textu a 
stručného rozboru vybraných problematických míst, na něž autorka práce při překladu narazila. Jako 
teoretický aparát jí zde slouží relevantní citace ze sekundárních pramenů. Matyášová vesměs v rámci 
podkapitoly uvádí daný překladatelský problém citací relevantní pasáže nebo pasáží 
z Levého/Knitlové/Kuffnerové a poté na jednom či více příkladech konkrétně demonstruje, jak se s 
daným problémem sama vypořádala v praktické části, načež následuje anglicky psaná vysvětlující 
glosa či stručná analýza problému. Zde je třeba říci, že některé podkapitoly začínají až příliš obsáhlou 
citovanou pasáží v češtině, tzn. čtenář získá téměř kompletní informaci o daném problému již 
z citovaného textu, což poněkud snižuje relevanci navazující autorčiny glosy v angličtině (namátkou 
kapitola Measures na str. 50). 
 
Teoretická část sestává z řady podkapitol, které zdůvodňují výběr obecných syntaktických a 
gramatických ekvivalentů (např. převod participií, gerundií, přivlastňovacích zájmen, frekvence 
trpného rodu atp.) i volbu vhodných řečových registrů pro kolokviální výrazy, a taktéž analyzují 
problematiku překladu expresivních výrazových prostředků/expletiv. 
 

K tíži této bakalářské práce je nutno přičíst skutečnost, že zdrojový text je stylisticky poměrně 

jednolitý a ne příliš obtížný, takže autorka nemusela řešit například typicky nářeční registr, kreativní 

autorskou interpunkci či jiná podobná překladatelská úskalí. 

 

Dotaz k obhajobě: Domnívá se autorka, že předkládaná práce nějak zásadněji přispěla k rozvoji 

jejích jazykových či jiných dovedností? 

 

 

V první části práce se Matyášová prezentuje jako poměrně nápaditá a až na několik výjimek precizní 

překladatelka, ve druhé pak dokáže svá překladatelská řešení systémově podepřít. Práci doporučuji k 

obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 
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