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Předložená diplomová práce Bc. Jana Klofáče je ambiciózním projektem 
interdisciplinární sondy na pomezí translatologie, filmové vědy, sémiotiky, literární vědy, 
estetiky. Je přínosným počinem díky svému zaměření, čili tématu a celkové koncepci. 
K dokonalému uchopení svého předmětu má však daleko, zejména kvůli tu drobnějším, tu 
zásadnějším problémům na úrovni uplatněné metodologie. 

 

Diplomová práce na rozboru překladu a filmové adaptace románu J. R. R. Tolkiena 
The Hobbit or There and Back Again testuje metodologické instrumentárium, jež je 
v translatologii dostupné pro deskriptivní analýzu různých typů odvozených děl. 

Struktura práce uvádí čtenáře do problematiky v Úvodu a Teoreticko-
metodologických východiscích (kap. 1 a 2). Následuje kapitola Adaptace. V kapitole 
Empirický výzkum (kap. 4) se vcelku strukturovaně porovnávají jednak knižní předloha 
s filmovou adaptací a jednak originál a překlad ve (translatologii) vlastním slova smyslu. 
Následuje Závěr a Bibliografie.  

Práci jsem přečetl se zájmem. Jejím hlavním přínosem je tematické zaměření (pokus 
o metodologické uchopení daného předmětu). Kladně hodnotím také realistické 
zhodnocení přínosu práce: „Diplomová práce se nesnaží vyvozovat závěry, které by byly 
obecně platné pro veškeré převody mezi různými sémiotickými systémy“ (str. 90). 
Vhodným doplňkem cíle (cílů) práce jsou grafické prvky (str. 30n). 

Negativa však žel převažují. Předně výstavba: Kapitola Adaptace jako teoretický 
oddíl není na stejné logické/hierarchické úrovni s ostatními kapitolami prvního plánu, a 
měla by tak být spíše součástí kapitoly o teoreticko-metodologických východiscích (kap. 2). 
Dále pak mám výhrady vůči obsahu závěrečné kapitoly (Závěr). Obecně platí, že v závěru se 
nepřidávají již další zjištění, spíše se zpracovávají zjištění prezentovaná v průběhu práce a 
vyvozují se z nich… závěry. V posuzované diplomové práci však kapitola Závěr přináší oddíl 
„Autoři produktů … překladu“, který je spíše novou tematickou expozicí, než shrnutím. 
Rovněž v této závěrečné kapitole překvapí nadpisek „Cíle diplomové práce“ (oddíl 5.1), 
vždyť cíle se stanovují zpravidla na počátku bádání.  
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Výstavba/konzistence práce dále trpí absencí dílčích shrnutí na konci každé 
kapitoly. Některé předěly jsou tak příkré, že navozují představu téměř disparátních textů 
(str. 26 a 27 a další předěly). 

Nekonzistence závěru s abstraktem/úvodem: V úvodu tohoto posudku zmíněná 
metodologická rozkolísanost se projevuje v okolnosti, že závěr práce uvádí jako (patrně 
hlavní) cíl práce „vytvoření metodologie“ (str. 90, kurziva původní). Tento záměr se však 
neobjevuje v premisách práce, a to ani v abstraktu, ani v úvodu. 

Odkazování: V oddílu 2.5 se často – místy až ad nauseam – odkazuje na „Gräf 2014“ 
(na str. 18 devětkrát, na str. 21 osmkrát, jinde např. šestkrát apod.). Pominu-li okolnost, že 
tato praxe působí v daném oddílu jako výpiskový kompilát, bylo by zde vhodnější 
odkazovat globálně (např. na začátek oddílu), popřípadě odkazy sdružovat (odkaz ibidem 
se vyskytuje sporadicky). Jiný problém s odkazováním představují neúplné reference na 
filmovou adaptaci (chybí stopáž). Je používán odkaz „Hobit 1979“, což není odkaz správný. 

Deskripce: Byť práce na několika místech poněkud zarputile trvá na tom, že chce 
být přísně deskriptivní („Práce si neklade za cíl hodnotit, ale popsat posuny v rámci 
intersémiotického a mezijazykového překladu.“ [Abstrakt, nestránkováno]; „Práce si neklade 
za cíl hodnotit, ale popsat posuny v rámci intersémiotického a mezijazykového překladu.“ 

[str. 8] a ještě i jinde; zde dodejme, že na hodnotícím přístupu není nic špatného, je-li 

reflektovaný), hodnoticích stanovisek se však diplomant nevyvaroval (srov. sloveso 
„dopouští“ na str. 49, formulace „nepůsobí […] rušivě či nepatřičně“ na str. 66). 

Klasifikace posunů: Dodržení pravidla pestrosti slohu (PPS) v češtině při variování 
překladu anglického slovesa „said“ není v literárním překladu (instrumentální strategie) 
individuálním posunem, ale posunem konstitutivním: Důsledným používáním ekvivalentu 
„řekl/řekla/řeklo“ by totiž vznikl neidiomatický translát. Stejně tak problematika 
„odlišn[ých] pravid[el] pro používání členů v českém jazyce“ nepatří do kategorie posunů 
individuálních. 

Shrnutí výsledků srovnání: Formulace, že posuny jsou u intersémiotického překladu 
„výraznější […] než v rámci převodu mezi dvěma přirozenými jazyky“ (str. 91) je jako shrnutí 
výsledků práce velmi kusá. 

Neprůkaznost závěrů: U analýz není uveden zdrojový text, čímž jsou její závěry 
vědecky neprůkazné.  

Velmi problematická je volba textu. Analýza totiž dochází k závěru, že „Posuny do 
velké míry souvisí […] se skutečností, že zatímco knižního Hobita lze označit za dílo […] 

určen[é] dětským čtenářům, cílí jeho filmová adaptace na dospělé diváky“ (str. 93, zvýraznění 
TS). Z toho vyplývá, že při deskripci zkoumaných jevů jsou některé zjištěné posuny 
podmíněny vícero aspekty než jen tím, zda se vyskytují v tom či onom typu převodu. Jinými 
slovy: S translací práce porovnává nikoli adaptaci, ale ‚metaadaptaci‘ (adaptaci adaptace: 
výchozí text byl adaptován pro jinou skupinu recipientů (dětské publikum) a zároveň ještě 
i pro jiné médium).  

Analytické pasáže navíc do jisté míry srovnávají nesrovnatelné: Se zněním českého 
(psaného) překladu jsou srovnávány pasáže – patrně – transkriptu filmové audio složky. 
I zde se tedy jedná o jakýsi ‚metapřevod‘: Metodologicky čistší by bylo srovnávat psaný 
překlad s originálním zněním audio složky, tedy „filmovým metatextem první instance“ 
(což by bylo obtížné, nikoli však nemožné), zatímco zde je srovnání realizováno 
s výsledkem audiovizuálního překladu (tedy převod převodu, což je okolnost, která není, 
zdá se mi, v práci reflektována). 

Ať už bylo cílem práce vytvořit metodologii pro srovnávání různých typů metatextů 
(ve smyslu intersémiotického a mezijazykového překladu), srov. str. 90, nebo porovnat 
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druhy posunů mezi těmito typy převodu (srov. Abstrakt, nečíslováno), měl být pro analýzu 
zvolen takový výchozí text, který by dal vyniknout typickým/ryzím charakteristikám 
zkoumaných komunikátů a který by nekomplikoval hodnocení posunů okolností, že díla 
jsou ‚metaadaptací‘ či ‚metapřevodem‘.  

Obrazový materiál: Nejenže je místy doslova temný (str. 37 nebo 58), ale ve většině 
případů ani nepodporuje argumentaci, a je tak spíše ilustrativní. Proto by většina těchto 
materiálů měla být umístěna do eventuální přílohy. 

Formální stránka: Na 97 stranách textu se v práci vyskytují celkem čtyři poznámky 
pod čarou. To by při letmém posouzení mohlo signalizovat spíše esejistické zpracování 
tématu. Vědecký diskurz v translatologii přeci jen přináší určitá očekávání a poznámky pod 
čarou do vědeckého pojednání (jímž diplomová práce být má) patří. V bibliografii není u 
překladu uveden překladatel. Místy defektní text (str. 17: „Interakce…“), hrubé chyby 
(„Jacksonovi filmové adaptace“ (nejméně 2x)), interpunkce celkově veskrze mimo normu 
(průběžně; značeno ve výtisku), o přetahování předložek k/s/v/z ani nemluvě. V abstraktu 
zásadní přehlédnutí (výraz „literární dílo“ má patrně znít „literární překlad“). Překlep 
v titulu práce (!).  

Další poznámky jsem rukou přičinil do výtisku práce.  

 

Podněty k diskusi: 

 Do jaké míry pracuje diplomová práce s bibliografií „současné teorie překladu“ 
(Abstrakt, nečíslováno)? Upřesněte toto tvrzení – jednak výraz „současná“ a jednak 
výraz „teorie překladu“. 

 Výraz „interpretátor“: Proč zvolen tento výraz? (Toto není výtka.) 
 Adaptace jako pojem translatologie/komparatistiky. 
 Je znám autor audiovizuálního překladu? 
 Jsou dostupné paratexty/peritexty k českému vydání? Co z nich eventuálně vyplývá 

s ohledem na hodnocení posunů v překladu? 
 Jak byly voleny úryvky pro analýzu? Jedná se o analýzu vyčerpávající, či se jedná o 

sondy (otázka reprezentativnosti/relevance vzorku)? 

 
 

Závěr: 

Práce je ambiciózním pokusem o překročení hranic translatologie, který je 
z hlediska myšlenky a potenciálu chvályhodný. Z hlediska svého uchopení však – zejména 
kvůli metodologické nevytříbenosti – zůstává tento pokus leccos dlužen očekáváním do 
práce vloženým. Po formální stránce je žel diplomová práce tristní. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.  
 

V Praze dne 22. ledna 2018 

 

 

 

       Tomáš Svoboda 


