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Oponentský posudek

Ve své bakalářské práci si autor klade dvojí cíl, a sice přeložit novelu amerického autora G.R.R. 

Martina The Mystery Knight, N.Y. 2011, a dále pořídit analýzu tohoto překladu. Bakalářská práce se 

zjevně vymyká standardu svým mimořádným rozsahem (který výrazně překračuje dokonce i objem 

obvyklých magisterských diplomových prací, úhrnem 194 stran), přičemž tato skutečnost plyne 

z oddílu překladového, nikoli analytického. Autor tu totiž nepřeložil pouze část díla, jak bývá obvyklé, 

ale novelu celou. Tato skutečnost je sama o sobě vskutku úctyhodná, neběžná, a třeba ji náležitě 

ocenit. Dlužno poznamenat, že autor měl k dispozici již existující publikovaný překlad jedné předchozí 

novely, a jisté neoficiální překladové verze další, které mohl vzít též v úvahu. K této skutečnosti,          

k pozadí vzniku samotného díla i k volbě námětu své bakalářské práce se autor věnuje ve svém úvodu 

(s.5). Kvalita překladu autorem pořízeného je na bakalářskou úroveň z mého hlediska velmi solidní a 

zcela vyhovující.

Ve svém posudku se však soustředím zejména na část analytickou. Jak sám autor poznamenává,         

v této části práce se věnuje zejména lexikální ekvivalenci překladu a podrobně probírá zejména 

obtíže, se kterými se setkal při hledání ekvivalentů vlastních jmen, ať již osobních nebo zeměpisných. 

Již na první pohled je patrný nepoměr péče věnovaný překladu (169 stran textu) a jeho analýze (16 

stran).  

Je smutnou skutečností, že autor věnoval formulační stránce anglicky psaných pasáží (úvod , 

analytická část i závěr) takřka okrajovou pozornost, což plyne mimo jiné i z celé řady jazykových 

(gramatických, stylistických, aj.) nedostatků, překlepů, z delších pasáží přebíraných bez vlastního 

hodnocení či propojení s vlastním textem, aj. Současně, jakkoli je nepochybně oblast zvolená pro 

analýzu důležitá, v analytické části postrádám mnohastranný pohled na překladatelské obtíže, se 

kterými se autor při pořizování překladu setkal.

Vzhledem k ohromnému úsilí věnovanému samotnému překladu (ale současně i vzhledem ke zjevné 

upozaděnosti jeho analýzy) doporučuji práci k obhajobě a předběžně hodnotím mezi výbornou a 

velmi dobrou, přičemž konečné hodnocení vyplyne až z úrovně vlastní obhajovy, zejména ze 

schopnosti teoreticky obhájit překladatelské postupy i v dalších oblastech.
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