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Denisa Novotná si jako téma své bakalářské práce zvolila překlad dvou oddílů 

experimentálního románu House Mother Normal od B. S. Johnsona. Teoretická část vychází z teorie 

překladu prezentované Jiřím Levým a popisuje problematické aspekty překladu dvou oddílů výše 

zmíněného díla. Praktická část sestává ze zrcadlového překladu. Deklarovaným cílem je přispět 

k poznatkům o překládání a posloužit jako zdroj inspirace pro další překladatele. 

Překlad samotný demonstruje invenci a kreativní přístup, který poctivě zkoumá všechny 

dosažitelné varianty, které čeština nabízí a dle mého názoru ve většině případů volí tu nejlepší 

finální podobu. Místa, kde vyvstávají možné otázky o adekvátnosti české verze, jsou 

komentována v teoretické části, čímž autorka svůj postup jasně vysvětluje a obhajuje. Výhrady 

bych měla k poměrně nestandardnímu přístupu k sekundárním zdrojům. Akademickou práci 

s teoretickými zdroji by diplomantka neměla zaměňovat za psaní recenzí. To, že publikace 

nevyhovuje jejímu vkusu, ještě neznamená, že je objektivně zavrženíhodná. Rovněž tvrzení (str. 

5), které implikuje, že její osobní volba bakalářského překladu je kreativní, zatímco ostatní typy 

prací obnáší pouhé potvrzování či vyvracení hypotéz, je značně pomýlené a nepřípadné. Podobně 

není zcela zřejmé jakou relevanci má informace, že autorka hovořila o překládané knize u dílčí 

zkoušky z úvodu do literatury. 

Co se týče formulační úrovně, nemám vážnějších výhrad až na občasné nestandarní 

kolokace a předložkové vazby (např. theoretical backdrop, strategies on solving, demonstrated…novel…as 

an example, decide on). 

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

• Co přesně znamená termín interior monologue na str. 31? 

• S jakou definicí sémému na str. 32 autorka pracuje, pokud tvrdí, že lexikální 

jednotka ve zdrojovém jazyce obvykle sestává z několika sémémů? 

• Zajímalo by mě, zda při řešení problematického překladu job – jobbies autorka 

neuvažovala o české slovesné alternativě dělat – vydělat si/se (příp. podělat). 
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Vzhledem k velmi ambiciózním cílům práce se zdá, že se autorka považuje za 

překladatelku, která má překladatelské komunitě co nabídnout. Obávám se, že bakalářského 

studenta pedagogické fakulty nečiní překladatelem několik stran (byť velice kvalitně) přeloženého 

textu, rovněž inspirativnost je záležitost posuzovaná obvykle extrinsicky. Je ovšem třeba 

konstatovat, že i přes zjevný nedostatek akademické pokory a sebekritiky diplomantka méně 

ambiciózní cíle naplnit zvládla přesvědčivě. Nezbývá tedy než jí přát, aby se podařilo uskutečnit 

překlad celého díla i jeho publikaci. Nicméně odpověď na otázku, zda bude obohacením českého 

literárního světa, bych nechala na případných recenzentech a čtenářích. 

Práci doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou až velmi 

dobrou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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