
zd'pADočnsxÁ U
Fakulta

NIVERZITA V PLZNI
filozofická

Katedra an o jazyka a literatu

Práci předloŽila studentka: Ludmila Kuklíková
Název práce: Stephen King's Books: A Comparativ" Study of Engli'h o lution

Hodnotila: Mgr. Jana Kašparová

l . CíL PRÁCE (uvedte. do jaké míry byl naplněn):

Náplní práce bylo představit vybranou knihu amerického autora Stephena Kinga (SK) a porovnatjejí české překlady,

s cilem poukázat na problémy, které se během překladu této knihy mohou vyskýnout' Cíl práce byl splněn.

2' 6BSAH9VÉ zpnecovÁNÍ (nároenost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost

příloh apod'):

Práceje rozdělena do několika částí' přičemž vlastní analýza autorky tvoří ěást větší, coŽ lze hodnotit více

neŽ kladně. stě;nc tat lze pozitivně hodnotit i množství sekundámích materiálů, týkajících se Kingovi tvorby, které

musela autorka pro vývoření následné analýzy jeho memoár'u prostudovat'

První část práce představuje Stephena Kinga netradičně v roli autora memoáru, krátce pojednává o jeho

knize o psaní jejích překiadatelích - Davidu Petrů a Ivě Pekárkové - a seznamuje čtenáře s problematikou překladu

obecně. V prakické části autorka srovnává české verze překladů Kingovi knihy o psaní a detailně poukazuje na

nesrovnalosti a nedokonalosti v těchto překladech, zejména pak v oblasti názvi |iterárních děl, literámí terminologie

a znalosti kontextu' Autorka vhodně aplikuje v ana|ýzejednotliých problémů poznatky uvedené v teoretické části

práce věnované překladu. Ú.yuky ze zdrojoých textů jak originálu, tak i obou českých překladů Ilry Pekárkové a

Davida Petru, jsou uvedeny v příloze k práci v přehledné tabulce.

3. FSRMÁLNÍ Úpnave Qazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehiednost

členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Práce působí uceleně a přehledně. Po grafické stránceje práce na dobré úrovni, přestoŽe lze najít drobné nedostatky

jako například různé zárovnání odstavců (viz. str. 4l - 43). Autorka v analýické části vhodně vyděluje důležitá

slovní spojení tučně pro lepší přehlednost. Iazykovy projev autorky odpovídá standardu bakalářské práce a i přesto,

Že se v_piáci objevuji drobné nedostatky, nijak nebrání porozumění textu (např. slovosled, viz. str. 2 critlctzed

Pekárková'slPekárková's criticized, atd'). Autorka pracuje v práci s několika různými zdroji, které vždy správně

citujeananěžseprůběžněodkazuje. Zdro1ovétextyproanalýzujsouuvedenyvpřehlednétabulcevpřílozekpráci'

4. STRUČNÝ K9MENTÁŘ H6DN6TITELE (celkoý dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita

myšlenek apod.):

Zanejvélšipřínos předkládané práce lze považovat podrobnou analýzu 3, srovnání překladů Kingovi knthy o psaní

přeloženou'dvěma různými lidmi - Ivou Pekárkovou a Davidem Petrů' Autorce se podařilo podpořit tolik

di.kutorrunou kitiku preHadu Ilry Pekárkové a nď1iÍ velké množství nesrovnalostí v jejím překladu' Stejně tak

podpořila fakt, Že k dobrému překladuje potřebné nejen dobře ovládatjazyk, ale umět pracovat S textem a důkladně

se seznámit s kontextem.

5' oTÁZKY A PRIPoMÍNKY DoPoRUČENÉ r nr-rŽŠÍuu vysvĚTLENÍ PRI oBHAJOBĚ (edna až tři):

V práci poukazujete na to, že pro dobý přel<)ad není důležitájen dobrá znalostjazyka, ale mnoho dalšíchvěcí' JalTl

je tedy podle Vás "správný recept" na dobrý překlad?

V čem tedy spočívají úskalí překladu biografií a memoárů, podobných tqmu Stephena Kinga?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: výborně

Datum: f.{.2i.4?-

pozn.: pri nedostatku místa pouŽijte zadní stranu nebo přiložený list.

Podpis: é;{r,, r'-''"'


