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Bakalářská práce Aleše Koláře je překladem a stylistickou analýzou kompletního jednoho dílu 
populární ságy The Song of Fire and Ice (Písně ohně a ledu) amerického autora G.R.R. Martina, 
jmenovitě jeho novely The Mystery Knight.  Metodický půdorys vychází z poměrně úzkého, ale 
reprezentativního, teoretického kánonu české translatologie, jmenovitě ze seminálního Umění 
překladu Jiřího Levého a dále publikací Dagmar Knittlové a Zlaty Kuffnerové. 

 
První polovinu práce tvoří praktická část, tedy zrcadlový překlad zmíněné Martinovy novely. Z ní pak 
vychází část teoretická, která sestává ze stylistické analýzy přeloženého textu a stručného rozboru 
vybraných problematických míst, na něž autor práce při překladu narazil. Jako teoretický aparát mu 
zde slouží relevantní citace ze sekundárních pramenů. Autor vždy v rámci podkapitoly uvede daný 
překladatelský problém parafrází či citací relevantní pasáže ze sekundárního zdroje a poté na 
příkladech demonstruje, jak se s daným problémem sám vypořádal v praktické části. Následuje 
anglicky psaná vysvětlující glosa či stručná analýza problému. Je chvályhodné, že se autor 
v doplňujících anglických glosách snaží částečně parafrázovat či ústrojně adaptovat citovaný 
argument, takže je zjevné, že teoretické teze českých translatologů automaticky nepřejímá, byť jim 
samozřejmě přikládá patřičnou váhu.  
 
Praktická část práce rozhodně budí respekt svým objemem (téměř dvě stě stran zrcadlového textu) i 
řemeslným provedením. Tento úctyhodný výkon jen mírně devalvují dvě okolnosti: (1) Jak Kolář sám 
v závěru práce přiznává, George Martin je komerční autor a tudíž nestaví překladatele např. před 
problém, jak překládat limitovanou perspektivu, porušení časové linearity či kreativní vypravěčskou 
dikci. Kromě toho (2) se Kolář při mohl opřít o již existující (a do jisté míry kodifikované) překlady 
předešlých dílů Martinovy ságy, což mu patrně přišlo vhod zejména při morfologických kreacích u 
nově uvedených místních názvů a vlastních jmen (viz níže). 
 
S mohutným objemem a barvitostí překladové části ostře kontrastuje teoretická kapitola, byť 
šestnáct stran textu nijak nevybočuje z předepsaných mezí. Větší nedostatek této části však 
představuje šíře záběru. Autor zde totiž důkladněji pojednává v podstatě pouze neologické místní 
názvy a vlastní jména, přičemž se příležitostně vztahuje či vymezuje vůči předchozím překladům. 
Jinak teoretická kapitola sestává jen ze dvou velmi obšírně pojatých tematických celků: funkční a 
lexikální ekvivalence. Samozřejmě se nabízí vysvětlení, že relativní stylistická bezproblémovost 
Martinovy novely překladatele nutně svádí k tomu, aby se v teoretické části disproporčně zaměřil na 
jednu z mála výrazných tvůrčích pobídek díla - kreativní slovotvorbu. Takto sporá a málo vrstevnatá 
teoretická část však přesto ve výsledku působí neúplně, což nutně zakládá důvod pro mírně snížené 
hodnocení. 

 

Dotaz k obhajobě: Co autor zpětně vnímá jako nejobtížnější aspekt předkládané práce? 

 

V první části práce se Kolář prezentuje jako precizní a poměrně originální překladatel, ve druhé se 

pak snaží svá překladatelská řešení systémově (byť velmi eklekticky) podepřít. Práci doporučuji k 
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obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou, a to zejména s přihlédnutím 

k samotnému překladatelskému výkonu. 
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