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Jan Švejdík si jako téma své bakalářské práce zvolil překlad anglicky psané beletrie do 

češtiny. Jedná se o prolog a prvních pět kapitol díla americké autorky Kate Schatz volně 

inspirované hudebním albem PJ Harvey. Těžištěm práce je tedy logicky zrcadlový překlad. Druhá 

část práce se zabývá popisem procesu vlastního překladu a obhajobou vybraných překladových 

problémů. 

Autor uvádí, že prvotní motivací zvolit si dané téma byly dva jeho zájmy: překlad a hudba. 

Je sympatické, že práce vychází z oblastí pisateli blízkých. O to větší je šok, že již v prvních dvou 

odstavcích je téměř nemožné nalézt jedinou větu bez gramatické chyby. Čtenář se musí ptát, jestli 

je důvodem fakt, že autor získal první hlubší vhledy do anglického jazyka skutečně on the 

university, jak sám tvrdí. Je politováníhodné, že text neprošel korekturou od zkušenějšího stylisty. 

Jako závažnější ovšem shledávám, že již první strana signalizuje nestandardní úroveň a s tím 

související problémy zbytku práce.  

Ke své lítosti musím konstatovat, že spíše než o překlad se zhusta jedná o přetvoření 

původního díla. Autorova snaha o jakési „přebásnění“ na mnoha místech činí z invence a 

jazykové intenzity originálu trochu jiný šálek čaje – bohužel jako bychom podruhé použili ten 

samý sáček (např. str. 9 I wanted it in my ear forever – Hned jsem se do jejího hlasu zamilovala). 

Jedná se o nedostatky jak v angličtině, tak češtině, což je u překladu zásadní překážka 

úspěchu. Jako hlavní problém překladatelského postupu spatřuji dva momenty. Jednak autor 

nerespektuje významové analogie a úzus cílového jazyka (str. 42 „Překladatel by měl mít na 

paměti úzus svého cílového jazyka“ sic!). Jednak samoúčelně narušuje linearitu původního textu a 

bezdůvodně vynechává celé věty. Překlad pak místy působí jako simultánní dubbing jedním 

hercem u videí ze začátku českých devadesátých let minulého století. Má pro tuto uměleckou 

zkratku autor pádný důvod? V teoretické části práce se bohužel nic takového nedozvídáme 

kromě komentáře, že autorka svůj text v zásadě špatně napsala a překladatel si s tím musel 

poradit. Toto tvrzení mě u beletrie, tedy uměleckého žánru, psané rodilým mluvčím vskutku 

uvádí v úžas. Autor nejspíš nepochopil základní princip překladu, kterým je respekt k autenticitě 
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originálu a autonomii autora – pokud tedy zrovna nepřekládáme návod na zapojení chladničky. 

Na str. 42 je následující prohlášení: „While the qualities of the original text might be questioned, the 

translation had to follow such qualities to the letter despite their relative faults.“ (str. 42). Jestli „to the letter“ 

pisatel chápe jako svévolné vynechávání částí originálního textu, obávám se, že jeho avizovaný 

„obecný vhled do anglické jazykové kultury“ (str. 42), je spíše ztrátou smyslu pro realitu a 

nedostatkem sebekritiky. 

Navrhuji, aby se autor při obhajobě vyjádřil k následujícím bodům: 

• Mohl by autor objasnit, co přesně je cílem jeho práce? Na str. 6 uvádí toto: [the 

story] does not contain the prescribed dialect which could greatly broaden the topics for stylistic 

analysis, which is the most important aim of this thesis“. Jak tento cíl práce naplňuje? 

• Následující seznam je výběrem problematických překladových pasáží, u kterých 

není jasná překladatelova motivace. Mohl by autor obhájit svůj postup? 

 

1. str. 8 You sing along = Naučíte se texty. 

2. str. 9 fibers pricking me = vlákna mě škrábala (in my clenched left hand zde jasně vyjadřuje 

 statický vjem, nikoli dynamický, nehledě na fakt, že prick neznamená česky škrábat) 

3.  str. 11 bug-bitten = pokousaná od brouků (nejedná se vzhledem ke kolokačním 

 zvyklostem v češtině spíše o štípance od hmyzu?) + chybějící neurčitá vedlejší věta 

 příslovečná feet inches off the earth below 

4. str. 13 gnaw on the roots, suck in the dirt until I swallowed something molten = vysát  z nich 

 veškerou špínu dokud bych se nedostala k morku (molten vyjadřuje něco tekutého, navíc 

 stromy a kořeny mají mízu, proč tedy morek, který je pevného skupenství a  vyskytuje se 

 pouze u zvířat a lidí?) 

5. str. 15 I felt like the core of the earth. = Připadalo mi, jako bych byla středem světa. (co je 

 špatného na zemském jádru, které se navíc vyznačuje vysokou teplotou, když v následující 

 větě originál říká I’m on fire; nehledě na fakt, že být středem světa má v češtině skutečně 

 jiné konotace?) 

6. str. 16 chybná kolokace v češtině – „bez jakýchkoli důsledků na životy druhých“ či níže 

 anglicismus „mé vlastní mlhy“ 

7. str. 17 I looked away. = Odklonila jsem zrak. (čeština v zásadě odklání pouze dopravu, či 

 krevní oběh; zrak zpravidla odvracíme, i když to zní asi příliš všedně) 

8. str. 21 I rushed around the house, ripping down every curtain…= Rozběhla jsem se kolem domu a 

 za sebou strhala každou záclonu… (není kolem jako kolem, zatímco původní americký 
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 dům je, zdá se, celkem standardní, ten v překladu má nejspíš záclony i na fasádě; zde 

 bych doporučovala spíše variantu s pobíháním po domě a všemi záclonami) 

9. str. 29 – z jakého důvodu chybí na konci strany v překladu věty a proč je opět narušena 

 linearita sdělení v originálu? 

10. str. 30 I know you’re going to love it there. = Vím, že to tam budeš milovat. (toto je obvyklé 

 pouze ve špatně přeložených tv seriálech; v běžné češtině jde spíše o to, že se někde 

 někomu bude moc líbit) 

11. str. 35 – z jakého důvodu chybí v překladu věta We’re not immune to the summer heat?; 

 rovněž  dynamický význam the sun is inching up overhead je v rozporu se statickým překladem 

 slunce visí 

12. str. 35 She points to the mound of small round metal things. = Na jednu z nich ukazuje. (udělala 

 zde spisovatelku chybu použitím mnohonásobného přívlastku, že ji překladatel musel 

 usměrnit?) 

13. str. 40 rid of everyone = vyděděná (v originále je užita agentivnost podmětu, zatímco v 

 překladu agentivnost předmětná; je pro to nějaký důvod?) 

 

Práci i přes výše zmíněné závažné výhrady doporučuji k obhajobě, navrhuji hodnotit 

předběžně jako dobrou až nedostatečnou a ponechat konečnou známku na výsledku obhajoby. 
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