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Ján Michalov si za téma své bakalářské práce zvolil komentovaný překlad, a to konkrétně dvou stylisticky 
odlišných textů. Jeden je z oblasti stylu žurnalistického (nikoli tedy populárně vědeckého, jak diplomant uvádí); 
druhým zdrojovým textem je pak učební text, jemuř předchází krátký sebezaštiťujícím textem z oblasti stylu 
administrativního či legislativního. Specifičnost, kterou v případě prvního textu „Válka prohlížečů“ připisuje 
Michalov autorovi textu, považuji spíše za funkci použitého žurnalistického stylu, nemluvě o tom, že tento text 
je „špatně napsaný“. Otázkou tedy dle mého není, jak překládat „originální“ autorův styl (jak uvádí Michalov na 
s,. 18), ale jak přeložit styl „špatný“. 

Po formální stránce se objevuje několik nedostatků. Na s. 7 se objevuje na „stejném“ místě hned dvě chyby, 
jednak zápis „Ph.D,“, jednak nepoužití interpunkce v „Poděkování“ – „Ph.D.“ má funkci přístavku. Bibliografie 
předkládané práce o třech (!) položkách je ve dvou případech zcela nefunkční – není podle ní možné dohledat 
citovaný text. Z doporučené literatuře uvedené v zadání bakalářské práce využívá Michalov pouze jediný titul. 
Nulová pozornost byla věnována přílohám, uvádějícím výchozí texty, které byly pouze překopírovány – u 
prvního textu je jméno autora uvedeno hned třikrát; druhý text používá znaky (písmena), které česká abeceda 
nezná – vtírá se samozřejmě otázka, jak je možné překládat text, který obsahuje neexistující česká slova, o 
rozpadlém kladu odstavců a porušeném řádkování nemluvě. 

Samotný překlad obou textů je provedený s dostatečným nadhledem, místa, k nimž je možné mít výhrady, 
Michalov sám zmiňuje v analýze, a přestože ne se všemi překladovými řešeními souhlasím, diplomant 
přinejmenším dokazuje, že je schopen podobná místa identifikovat a nad jejich překladem uvažovat. Samotná 
analýza postupuje intuitivně, což nemusí být nutně na závadu, přesto by práci určitě prospělo rozšíření repertoáru 
sekundární literatury o další tituly, třeba z oblasti teorie překladu. Takto není vůbec jasné, zda a nakolik je 
diplomant vůbec schopen pracovat se sekundární literaturou, ba co víc, zda je s jejími poznatky vůbec 
obeznámen, což je možné chápat u odborného textu věnovaného problematice překladu jako nedostatek.

Z uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou B.

Otázka k obhajobě: Uveďte specifika žurnalistického, vědeckého, učebního, legislativního a administrativního 
stylu a jaké důsledky vyplývají z těchto specifik pro překlad. Jak poznáte špatně napsaný text? Jak jej budete 
překládat?     
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