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ÚVOD 

Aby kritik prekladu čo najobjektívnejšie zhodnotil originál aj preložené dielo, 

vyžaduje sa od neho nielen znalosť jazykov – a to jazykov VT a CT, ale najmä „schopnosť 

štylisticky interpretovať dve literatúry, dva texty“ (Popovič, 1975, s. 250). 

Najjednoduchšia otázka by znela, akú štylistiku má kritik využiť. Veď funkčné rozdiely 

medzi jednotlivými jazykmi predpokladajú aj rozdiely v rozdielnom ponímaní k štylistike.  

Prepojenie štylistík dvoch rozdielnych jazykov je veľmi odvážna úloha, aj keď 

v priesečníku oboch disciplín sa nachádzajú spoločné prvky.   

Vedecko-objaviteľský charakter monografickej práce spočíva v prepojení výsledkov 

slovenskej a zahraničnej (anglofónnej a holandskej) štylistiky a translatológie, a to na 

základe analýzy a interpretácie románu amerického spisovateľa Johna Irvinga Svet podľa 

Garpa, čo môže pomôcť potenciálnym prekladateľom či kritikom prekladu pri analýze 

umeleckého diela. Vychádzať budeme z prác holandskej teoretičky v oblasti naratológie 

Mieke Balovej, anglických lingvistov Geoffreyho Leecha a Micka Shorta, slovenských 

jazykovedcov Jozefa Mistríka a Jána Findru.   

V prvej kapitole tejto práce sa venujeme americkému autorovi Johnovi Irvingovi a 

jeho románu Svet podľa Garpa, ktorý je predmetom našej štylistickej analýzy. V druhej 

kapitole teoretickej časti práce predstavíme základné pojmy a koncepty v oblasti 

slovenskej štylistiky a anglofónnej naratológie. Ďalšia kapitola podáva interpretáciu 

románu.  

Praktickou časťou práce je štylistika literárneho textu. Pracujeme s výsledkami 

slovenskej translatologickej školy, slovenskej štylistiky a slovenskej literárnej vedy, najmä 

poetiky, ktoré prepájame s anglofónnou literárnou vedou, reprezentovanou spomínanými 

teoretikmi Leechom a Shortom, ale aj Brianom McHaleom, Davidom Hermanom, 

Ansgarom Nünningom, Manfredom Jahnom, a ďalšími. Pri štylistickej analýze budeme 

hľadať konkrétne štylémy v rámci celého románu. Metodologicky sme rozdelili prácu na 

základe systémovej klasifikácie štylém Jána Findru a vybrali sme hodnotenie tých prvkov, 

ktoré sú nositeľmi estetiky výrazu v románe. V jednotlivých kapitolách rozoberáme 

lexikálne štylémy, syntaktické štylémy, a kompozičné štylémy. V rámci kompozičných 

štylém sme zvolili analýzu pásma postáv a rozprávača, kde sledujeme distribúciu 

a frekvenciu uvádzacích viet. Ako korpus pre našu analýzu sme zvolili prvú kapitolu 

románu. Budeme pracovať s elektronickou verziou originálu, čo nám uľahčí zbieranie dát.   


