
Oponentský posudek na bakalářskou práci Petry Dupalové 

“Tell Me How Long the Train´s Been Gone by James Baldwin: translation and stylistic analysis of 

three representative fragments“ (Vedoucí práce: Mgr. Jakub Ženíšek) 

 

Bakalářská práce Petry Dupalové představuje podle mého názoru úspěšný pokus o překlad 

vybraného prozaického textu afroamerického autora Jamese Baldwina.  Pozitiva práce převažují 

zejména v překladu samotném. Vyplývá z něho zcela zjevně autorčina empatie, vědomí a znalost 

civilizačních faktů (“national specific features“ - viz str. 26), poměrně jasná představa o 

hypotetickém čtenáři, a v neposlední řadě (nebo možná v první řadě) autorčin cit pro český jazyk, 

který jejímu překladu dodává charakter ne u všech překladů zcela samozřejmé přirozenosti.  

 

Příznivě působící výsledek však zjevně nevyplývá pouze z uvedených autorčiných daností, ale 

pozitivní intuici znásobuje i dobrá orientace v teoretické literatuře o překladu – i když její seznam 

není velmi dlouhý, dá se říci, že autorka měla při výběru obzvláště díla Jiřího Levého a Dagmary 

Knittlové šťastnou ruku, jak o tom svědčí i teoretická část bakalářské práce. Zcela se ztotožňuji s 

jejím obsahem, a některé z jejich postulátů uvádím jako základní principy překladatelské práce na 

vlastních překladatelských seminářích. Ne vždy se však ztotožňuji s jejich praktickou aplikací v 

samotném překladu. Například u Sylvie Sidney a Bette Davis mě mile překvapila autorčina 

iniciativa s jakou se snažila hypotetickému dnešnímu čtenáři vysvětlit reálie amerického života před 

mnohými desítkami let (str. 20). Je myslím velmi dobře, že se Petra Dupalová vyhnula řešení, které 

bylo v českých překladech běžné ještě poměrně nedávno, totiž „vysvětlivkám“ ve formě poznámek 

pod čarou, respektive poznámek na konci knihy. Nicméně, i když považuji za adekvátní 

charakteristiku Betty Davis jako „první ženy amerického plátna“, tj. poválečné doby (přidal bych 

snad ještě adjektivum „filmového“), nemohu souhlasit s charakteristikou Sylvie Sidney jako 

„herečky nominované na Oscara“. Sidney byla sice na tuto cenu nominována v kategorii „ve 

vedlejší roli“, avšak až velkou řadu let po tom co byl Baldwinův román vydán. Je to tedy to, co 

angličtina označuje nikoliv doslovně přeložitelným pojmem „anachronism“. Nicméně oceňuji 

autorčina snahu, a konstatuji, že je lépe se pokusit o posílení čtenářova chápání textu, nežli tento 

problém ignorovat. 

 

Jako pozoruhodné mi připadá autorčino zamyšlení na str. 33 jak by tento Baldwinův text překládala 

bezprostředně v době jeho prvního vydání v 70. letech, kde zajímavě vysvětluje svůj překlad 

„cornflakes“ a „secondhand“ klasickými českými pojmy namísto současných „novočeských“ 

„cornflaky“ nebo „sekáč“. Problém opravdu není v tom, že by šlo o pojmy přehnaně hovorové nebo  

nějakým způsobem „ošklivé“, ale že by se tu opět jednalo o „anachronism“. Celá tato problematika 

by si podle mého názoru vůbec vyžadovala širší úvahu – to však by již překračovalo formát 

bakalářské práce.  

 

Navzdory všem uvedeným kladům se nemohu zbavit dojmu, že vysokou hodnotu práce poněkud 

oslabují časté chyby v autorčiných anglických textech. Například hned v Úvodu práce (str. 6) je celá 

řada (byť vcelku drobných) gramatických chyb jako třeba chybějící členy (ty ostatně chybějí v 

celém textu práce u označení dekád – tedy 50s, 70s), atp. Místy anglické texty – snad v důsledku 

překlepů, upadají do naprosté nesrozumitelnosti, jako např. tato věta hovořící paradoxně o 

nedorozumění: ...therefore I decided to translate it in a which would prevent possible 

misunderstanding“ (str. 26 nahoře), anebo ještě zamotanější „...This book was firstly published 

around (sic!) 70s and having been this book translated at that time, I expect, it would have been 

used a Czech proper name“ (str. 33 nahoře). 

 

Po celkovém zvážení kladů i záporů práce doporučuji přijmout ji k obhajobě a ohodnotit známkou: 

2. 

 

V  Praze, 14. 6. 2013                                                                           Doc. PhDr. J. Grmela, CSc. 




