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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Bakalářská práce Anny Šupové se zabývá překladem povídky A Night at the Tarn House G..R.R.
Martina a následnou analýzou překladatelsky obtížnějších jevů. Ve svém posudku se zaměřím
zejména na posouzení teoretických pasáží. Práce se sestává z několika oddílů. Po kratším úvodu
následuje rozsáhlá teoretická část, která se jednak věnuje obecně translatologické oblasti a jednak
představení autora povídky. Následuje praktická část, která přináší autorčin vlastní zrcadlový
překlad zvolené, dosud nepřeložené povídky. Poté v oddílu Komentářů týkajících se překladu
autorka rozebírá obzvláště problematické aspekty, na které při samotném překládání narazila.
Posledné oddíly pak standardně tvoří závěr a použitá literatura. Práce má tedy obvyklou strukturu a
po kvantitativní stránce patří k rozsáhlejším. Kvituji sice též zařazení teoretické kapitoly, leč
očekávala bych patrně její jisté zhutnění ve prospěch analýz vlastního překládaní (4. oddíl).
Komentáře se člení do tří výrazných bloků (lexikální, morfologická a syntaktická rovina). Oddíly se
liší svou délkou, což autorka zdůvodňuje tím, že nejvýraznější problémy řešila na úrovni lexikální.
Přiřazení jevů ke zmíněným okruhům je ve většině případů náležité (ač lze okrajově diskutovat
např. o přiřazení pododdílu o titulech k lexikální oblasti). Věcně-obsahová analýza je většinou
adekvátní. Jazyková i formální úroveň práce by zasluhovala výrazně více péče a úsilí, neboť text
působí dojmem, že nebyl řádně zeditován. Čtenář zjišťuje různé spellingové chyby, chyby v
morfologických jevech (např. užití členů nebo čísla), v syntaktických jevech (např. ve slovosledu) a
v některých případech narazí i na zavádějící, víceznačné či neprůhledné formulace. Je ovšem
možné, že tyto skutečnosti zčásti ovlivnil i poněkud vyšší rozsah práce.
Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.
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Přes jisté výhrady práce podle mého názoru splňuje požadavky kladené na tento typ prací,
prozrazuje autorčin skutečný zájem i vděčnost za cennou translatologickou zkušenost.
Témata a náměty k diskusi při obhajobě
Analyzované skutečnosti jednak čítají jevy, které vycházejí ze systémových odlišností mezi
angličtinou a češtinou, jednak z jedinečných charakteristik zvolené ukázky beletrie. Mohla by
autorka objasnit, které jevy, o nichž pojednává, plynou ze systémových odlišností mezi angličtinou
a češtinou?
Mohla by autorka reformulovat/zprůhlednit následující pasáže?
“The intention was to find an approximate cultural equivalent and/or base the name of the original
meaning of the name or its root, where the most probable one was chosen when there were several
meanings.“ (p. 47)
“The translation generally seeks to transform passive voice into active voice because, as Knittlová
asserts, in Czech it is usually used only when the author intentionally does not want to express the
agent (123).“ (p. 58)
Pokud jde o věcně-obsahové záležitosti, zastavím se u pododdílu 4.1.10 Eponyms. Mohla by
autorka osvětlit blíže vztah mezi vymezením pojmu P.Newmarka a svými příklady?
Které jevy byly při překládání nejnáročnější a proč?

k obhajobě.2
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Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.
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