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S náročným cílem své bakalářské práce se student Martin Takáč vyrovnal velmi dobře. Vybrané kapitoly 
z nedávno publikovaného a pro překlad obtížného díla současného amerického autora Jamese Finna 
Garnera přeložil z velké většiny správně a výstižně.   Svůj překlad některých partií  patřičně zdůvodnil 
na podkladu studia základní odborné literatury teorie překladu (Levý, Knittlová).  Prokázal též svou 
dobrou orientaci v problematice politické korektnosti v dnešním, zejména anglosaském světě.  Práce je 
psána dobrou angličtinou, je  vhodně členěna a graficky velmi dobře zpracována. Uvedená bibliografie 
je bez problémů.  
 
Práce je celkově zdařilá, nicméně je třeba uvést několik připomínek, ke kterým by se student měl při 
obhajobě krátce vyjádřit. Jde o otázky 1) nepřesného nebo nesprávného překladu některých 
konkrétních výrazů  a  2)  jazykových nepřesností v autorově anglickém textu.  
Výčet není úplný. Zde jsou uvedeny body závažnějšího charakteru: 

 
1.  

• Jména postav.  Esmeralda vs. Božidara: Esmeralda je českému čtenáři jméno dosti známé 
(vzdělanější český čtenář by si měl vybavit spíše Prodanou nevěstu než jihoamerickou 
telenovelu) a dobře skloňovatelné. Navíc nevidím důvod, proč by v tomto textu nemohlo 
figurovat jméno lehce exotické či románské, jak se jeví i v textu originálu. Božidara zní 
slovansky a poněkud zastarale. Autor neuvádí odkaz na jeho dřívější použití v překladu  – což  
má za jeden z důvodů své verze.  Rapunzel vs. Locika: Podobně nevidím jako závažný důvod 
fakt, že jméno Locika bylo kdysi již v překladu užito (opět bez odkazu ke zdroji tvrzení). Je 
opravdu nutné nahrazovat tato jména originálu? Přiblíží jména Locika či Božidara něco 
českému čtenáři? 

• Jména skladeb. The Ballad of the Green Berets vs. Ktož jsú boží bojovníci. Důvod tohoto velice 
podivného, nelogického překladu zůstává nevysvětlen a je třeba se zeptat, zda to autor myslel 
opravdu vážně. Navíc těsně následuje nepřeložený titul Ghost Riders (str. 32). 

• Název povídky. Jack and the Bean Stalk vs. Jack a fazole. Domnívám se, že v češtině jde o již 
zažitý překlad Jack a fazolový stonek. Překlad Jack a fazole také existuje, ale proč nepoužít 
verzi, která je blíže originálu? 

• Stejné výrazy přeloženy různě na několika místech: rumour vs. pověra (rumour neznamená  
pověra a v textu nesedí), drb (také nesedí), báchorka. Caravan site vs. čtvrť, osada, 
karavanové ghetto. Není na místě rozhodnout se pro nejlepší výraz a používat jej v souladu 
s tímto žánrem i s autorem originálu konzistentně? 

• Birth-control clinic neznamená porodní klinika (str. 14, 46) Tento výraz v češtině neexistuje, ani 
není ekvivalentem k tomuto poměrně modernímu, politicky korektnímu termínu. 

• To have the nerve vs. mít nervy je nepřesné (str. 15) 
• Tailor vs. dráteník (str. 10) 



• Culturally tolerant vs. multikulturně gramotný (str. 10) zní zajímavě, avšak nepřesně. 
• Moral code vs. morální systém (str. 10)  
• Ve formě žáby -  nesprávná česká kolokace ( str. 25)  
• The frog developer was cut short vs. Žaboloper byl odmlčen (str. 26) Je jasné, o co vlastně jde? 

Je užití pasiva, v češtině poměrně vzácné (jak i autor ve druhé části díla zmiňuje), na místě? 
• Výraz cross-dressing vs. nestandardní zvyklosti v oblékání (str. 24) - vystihuje podstatu? 
• Výraz a complete sizeist vs. silný sizeista – dává v češtině vůbec nějaký smysl? (str. 29) 
• Cosmetic enhancing vs. kosmetické zvyšování - nedává smysl. (str. 20) 
• …for reasons she could not explain (str. 17) – nepřeloženo 
• Man of enhanced strangeness vs. muž nestandardních kvalit opomíjí význam strangeness a zní 

spíše pozitivně. (str. 32, 33) 
• Ethnic purity  vs. etnická svébytnost (str. 33)  
• Advertisement vs. prohlášení (str. 31)  
• Výraz uherák na str. 20 – nepřesnost, možná přílišná podbízivost českému čtenáři. 
• Výraz blaf vs. bluff na str. 29 - nepřesné až matoucí. 
• Není jasné, zda neuvedení roku narození J. Finna Garnera v úvodu na str. 1 má být vtipem ze 

strany autora této práce.  
• Proč není v práci uveden důvod umístění vysvětlivek pod čarou, když originál totéž činí přímo 

v textu? 
• Tituly není vhodné překládat: nejde o BA thesis. 
 

 
2. 

• Sloveso concern je nesprávně použito v abstraktu a na str. 5 a 35 (This thesis concerns with …) 
• Chyby ve  větném slovosledu: např. …were diminutives used  (str.  40),… for the giant would 

the plant be.. (str. 42). 
• Chybějící podmět: … where has garnered (str.3)…was concluded (str. 39) 
• Chybějící a redundantní členy (nepříliš časté): např.  on contrary (str. 40), clothes with collar 

(str. 45),  by the means of… (str. 43, 45) 
• Chyby ve spellingu nebo překlepy (nepříliš časté): např. Dagram (namísto Dagmar, str. 55)  

publically  (str. 43), bull, bal (namísto ball, str. 20),  snore (snad namísto more?– str. 31) 
 
 
Domnívám se, Martin Takáč nevěnoval dostatek pozornosti řádné revizi textu, zvláště jeho zhruba 
druhé poloviny. Je však třeba vyzdvihnout skutečnost, že se nezalekl velké výzvy, kterou překlad 
Politically Correct Bedtime Stories představuje, a že některé obzvlášť těžké pasáže přeložil obzvlášť 
dobře. 
 
Doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou 2. 
 
 
Praha, 19. května 2014                                                                        Mgr. Marie Bojarová 


