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Bakalářská práce Martina Takáče je převodem vybraných kapitol Politicky korektních 

pohádek na dobrou noc z pera amerického humoristy a satirika Jamese Finna Garnera a stylistická 
analýza vyhotoveného překladu. Praktické překladové části předchází stručná charakterizace v České 
republice poměrně málo frekventovaného jevu politické korektnosti, kterou samozřejmě provází  
Autor metodicky vychází z kvantitativně nepříliš reprezentativního teoretického kánonu české 
translatologie (2 x Jiří Levý a Dagmar Knittlová – v bibliografii uvedená pod exoticky znějícím 
křestním jménem Damgar), ale své postřehy zakládá i na premisách Libuše Duškové a na dalších 
obecně jazykovědných zdrojích. 
Praktickou část práce tedy tvoří zrcadlový překlad zmíněných několika kapitol Garnerovy parodizující 
knihy, které autor vybíral především na základě kritéria převoditelnosti na české pohádkové 
ekvivalenty – jeho politicky korektní pohádky měly rezonovat s českou lidovou slovesností. 
Teoretická část práce se pak snaží teoreticky zdůvodnit své tvůrčí překladatelské volby, sestává tedy 
vesměs 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 
z výše uvedených sekundárních pramenů. Takáč tedy vesměs v rámci podkapitoly uvede daný 
překladatelský problém vlastní anglickou glosou, jíž parafrázuje sekundární pramen, tuto parafrázi 
nezřídka podpoří i přeloženou citací z odkazovaného českého teoretického spisku, aby poté na 
jednom či více příkladech konkrétně demonstroval, jak se s daným problémem sám vypořádal 
v praktické části. 
 
Teoretická část sestává z řady podkapitol, které zdůvodňují výběr obecných syntaktických a 
gramatických ekvivalentů (např. převod ilokučních částic – nulová ekvivalence, atp.), ale důsledně se 
zaměřují i na oblast lexiky (např. importovaná slova, frazeologie, vlastní jména, měrné jednotky a 
další kulturní aproximace, metonymická a hyponymická řešení překladu atp.). 
 

Hlavní systémový problém nepřekladové části spočívá ve skutečnosti, že autora zjevně velice zajímá 

samotný fenomén politické korektnosti, a k této tématice jej to táhne nejen v úvodu, ale i 

v teoretické části práce. Tato asymetrie záběru práce působí poněkud rušivě, a je na zvážení, zda se 

autor neměl tímto jevem zabývat v rámci tematické nepřekladové práce. Patrně by bylo poctivější 

práci koncipovat jako analýzu české terminologie politické korektnosti za použití typizující ukázky (tj. 

Garnerovy knihy). 

 

Věcné výhrady, potažmo dotazy k obhajobě:  

Viz poslední dvě věty předešlého odstavce. 

 

 

Martin Takáč si pro svou práci vybral zajímavé a téma, prezentuje se jako nápaditá a vcelku precizní 

překladatel, přičemž ve druhé části práce dokáže svá překladatelská řešení systémově podepřít. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou. 



    

Univerzita Karlova v Praze                                                                                                      Katedra anglického jazyka a literatury 

 

 

 

 

V Praze dne 21.5. 2014                                                                     ..……..…………………………….…          

      Mgr. Jakub Ženíšek 


