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Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího/oponenta BP (podle uvážení):
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Nehodící škrtněte.

Předložená bakalářská práce má za cíl porovnat překlad toponym a proprií v ruské a české
verzi knihy Pán prstenů J. R. R. Tolkiena. Pro tyto účely autorka vyexcerpovala všechny
místní názvy a osobní jména z anglické předlohy a poté se soustředila na zhruba 300 toponym
a proprií (jejich výčet a překlady do ruštiny a češtiny jsou součástí Přílohy I), které z hlediska
překladu stály za bližší průzkum. Vyexcerpovaný materiál byl rozdělen do několika skupin
jmen a názvů, které pak autorka dále třídila podle jednotlivých překladatelských řešení.
Samotná práce kromě úvodní a závěrečné části obsahuje tři kapitoly. První kapitola, věnovaná
teorii překladu a různým pojetím ekvivalence a adekvátnosti, tvoří teoretický rámec celé práce. Autorka zvláštní důraz klade na přístupy k překladu vlastních jmen, místních a geografických názvů. Další dvě praktické kapitoly tvoří pak samotné jádro práce: ve druhé kapitole
autorka prezentuje většinu vyexcerpovaných jmen a místních názvů, komentuje málo průhlednou nebo nějakým způsobem zajímavou etymologii slov a porovnává jednotlivá řešení
obou překladatelů s příručkou obsahující doporučení pro překladatele vydanou samotným
autorem. V další kapitole porovnává oba překlady na základě statistických parametrů založených na vlastním průzkumu různých překladatelských řešení, které autorka rozdělila do šesti
kategorií: doslovný překlad, částečně doslovný překlad, transkripce, jiný překlad, přizpůsobení českým a ruským fonetickým zvyklostem a chybný překlad. Všechny uvedené kategorie
jsou buď přímo doloženy příklady, anebo na ně autorka odkazuje v práci.
Bakalářská práce má jasnou strukturu a dobře rozpracované kanonické členění. Autorka prokázala schopnost samostatně pracovat, prostudovala poměrně rozsáhlou literaturu, kterou náležitě cituje. Praktická část práce obsahuje řadu zajímavých postřehů a ilustrací různých překladatelských řešení. Za zvlášť cenné považuji statistické zpracování jednotlivých typů překladu názorně prezentovaných v kruhových diagramech, které jsou též součástí Přílohy II.
BP splňuje všechny požadavky na ni kladené, navrhuji ji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.
Otázky a doporučení k obhajobě BP:
1. Pokuste se shrnout hlavní překladatelské postupy při překládání toponym a proprií do
ruštiny a do češtiny a doložte je příklady.
2. Které komponenty textu originálu se nejvíce podílejí na koloritu díla a jak se tento kolorit promítl do obou překladů?
3. Které ze dvou uplatněných překladatelských strategií dáváte přednost a proč?
Klasifikace: výborně
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