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Analyzovat již hotový a publikovaný překlad je vždy velice nevděčná práce, protože se tak děje v jiném prostředí a za jiných, především časových, podmínek, než v jakých byl překlad vytvořen. Při takové analýze je totiž velice těžké nějaký špatný překlad odsoudit, protože ne vždy máme k dispozici poznámky překladatelů, kteří se v dané situaci mohli rozhodnout sice významově špatně, ale funkčně správně. Při podobném rozboru je také obtížné překročit již zažité výrazy a přinutit čtenáře, aby si zvykal na překlady nové. Tato práce se právě takovou analýzou zabývá a určitě bude v některých místech narážet na podobné překážky. Hlavním cílem práce je snaha ukázat čtenáři jaké charakteristiky nepřesného překladu je možno v tomto díle nalézt. Práce se skládá se čtyř částí: úvodu, analytické část, závěru a přílohy. V úvodu stručně zmíním autora původního díla, některá důležitá data ohledně vzniku a vydání jak originálu tak i překladu, a uvedu základní myšlenky a postupy mé analýzy. Základ práce poté bude následovat v části analytické. Příloha na konci práce obsahuje seznam použitých výrazů, ke kterým jsou přiřazeny překlady jak autorky českého překladu tak i moje. 

1. Úvod

John Ronald Reuel Tolkien se narodil 3. ledna 1892 (zemřel 2. září 1973) v Bloemfontein v Orange Free State (Jihoafrická republika), ale od čtyř let žil v Anglii. Brzo mu zemřela matka i otec a se svým bratrem se dostali do poručnictví kněze, který mladého Tolkiena poslal do školy. Po válce pracoval na Novém anglickém slovníku (New English Dictionary) a zároveň začal psát svůj mýtický cyklus Silmarillion (The Silmarillion), který se původně nazýval „Kniha ztracených pověstí“ (The Book of Lost Tales). V roce 1920 byl jmenován docentem anglického jazyka na Leedské univerzitě (University of Leeds), čímž začala jeho významná akademická kariéra, která vyvrcholila jeho zvolením za profesora Anglosaštiny na univerzitě v Oxfordu. 
	Po vydání knihy Hobit (The Hobbit) v roce 1937 byl Tolkien přemluven svým vydavatelem Stanleyem Unwinem, aby k této knize napsal pokračování, a tak se zrodil Pán prstenů. Jedná se o rozsáhlé dílo psané dvanáct let, sestávající z šesti knih, ke kterému byla později dopsána kniha sedmá, obsahující přílohy a jmenný a věcný rejstřík. 
After the war, he obtained a post on the New English Dictionary and began to write the mythological and legendary cycle which he originally called 'The Book of Lost Tales' but which eventually became known as The Silmarillion. In 1920 Tolkien was appointed Reader in English Language at the University of Leeds which was the beginning of a distinguished academic career culminating with his election as Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo-Saxon at Oxford. 
Meanwhile Tolkien wrote for his children and told them the story of The Hobbit. It was his publisher, Stanley Unwin, who asked for a sequel to The Hobbit and gradually Tolkien wrote The Lord of the Rings, a huge story that took twelve years to complete and which was not published until Tolkien was approaching retirement. He died on 2 September 1973.

První díl vyšel v Anglii poprvé v roce 1954 a ve stejném roce vyšel i díl druhý; třetí díl byl vydán o rok později. Tuto knihu ovšem nelze chápat jako pouhé jedno dílo, protože společně s jinými knihami jako Hobit nebo jeho synem Christopherem editovaný Silmarillion (The Silamrillion), dotváří jeden celý historický cyklus Tolkienovy země Středozemě. Pán prstenů si získal neuvěřitelnou popularitu po celém světě(vydáno okolo 50 miliónů kopií), ale u nás byl Pána prstenů vydán poprvé až v roce 1990 (Díl první) s neuvěřitelným časovým odstupem, který činil 36 let. Autorka těchto překladů, Stanislava Pošustová, měla prý překlad připravený již v letech 80. ale knihu z politických důvodů nebylo možné vydat. Zajímavé je také to, že Hobit v překladu Stanislava Vrby u nás vyšel už v roce 1978 (The Hobbit vyšel v Anglii v roce 1937, tedy o 41 let dříve). 

Tato esej si klade za cíl podrobit analýze překlad osobních jmen, názvů míst, tvorů a věcí. Důvody, které mě k vybrání právě těchto aspektů vedly, jsou dva. Prvním důvodem byla jistá nedůvěra ve schopnost a možnost analyzovat z hlediska překladu celé toto dílo v daných časových podmínkách. Kdybych se do podobné analýzy pustil, opírala by se zřejmě o pouhé letmé seznámení se s oběma verzemi, kde bych nemohl zaručit, že pokryji všechny obecné rysy jak originálu tak překladu. Z tohoto prvního důvodu jsem se rozhodl podrobit co nejdůkladnější analýze alespoň jeden aspekt knihy. Jména a názvy jsem si poté vybral právě proto, že mi u Tolkiena tato oblast připadala jako jedena z klíčových, ve které se odráží několik zásadních charakteristik celé knihy. Zde je nutné zmínit několik poznámek samého Tolkiena, které snad můj pohled na zásadní klíčovost tohoto aspektu pro celé dílo alespoň z části zdůvodní:

A) „Při překládání látky Červené knihy jako příběhu ke čtení pro dnešní lidi bylo celé jazykové prostředí, nakolik to šlo, přeloženo do pojmů dnešní doby. Pouze jazyky cizí Obecné řeči „Obecná řeč“ neboli „západština“ byla hlavním používaným jazykem ve Středozemi, vedle kterého existovaly další jazyky například elfština (několik druhů), černá řeč, entština, hobitština apod. byly ponechány v původní podobě; ty se objevují hlavně ve jménech osob a míst“ (1992, s. 387).
B) „Přeložil jsem také všechna západská jména podle smyslu. Když se v této knize objeví anglická jména a tituly, naznačuje to že v té době byla běžná jména v Obecné řeči vedle nebo na místě jmen v cizích řečech“ (1992, s. 388). 
C) „Tento postup [uvádění jmen a názvů v západštině, resp. v angličtině] je možná třeba obhájit. Zdálo se mi, že předkládat všechna jména v původních jazycích by zamlžilo přízračný rys doby, jejž vnímali hobiti (jejichž pohled jsem se převážně snažil zachovat): rozdíl mezi rozšířeným jazykem, pro ně stejně běžným a obvyklým, jako je pro nás mateřština, a přežívajícími pozůstatky daleko starších a ctihodnějších jazyků“ (1992, s. 388). 
	Především z bodu A tedy vyplývá, že existuje jistá „Červená kniha“, která v sobě zahrnuje historii Středozemně, a právě z této knihy Tolkien při psaní Pána prstenů vychází. Tato kniha je psaná obecnou řečí, západštinou, a Tolkien vlastně její obsah, s výjimkou jazyků cizích této řeči, přeložil do angličtiny. To tedy znamená, že překladatel musí přeložit jenom to, co je v angličtině, a ostatní nechat nezměněné. V podstatě jde tedy o to, že jsou v knize záměrně použita i taková slova, kterým hobiti (a tedy angličtí čtenáři) rozumějí, i když sami nevědí proč, jelikož vždy neumí přesně určit jejich význam nebo jejich původ. Zde se jedná zřejmě o jednu ze zásadních charakteristik knihy, kde je skrz hobity nazírána celá historie Středozemě, kterou si chtě nechtě uvědomují, a která je zároveň nejvíce zřejmá v kontrastu názvů a jmen. To, jak se někdo či něco nazývá indikuje jejich základní charakteristiky, a to především historického rázu. 

Doufám, že předchozí poznámky o klíčovosti jmen a názvů pro celé dílo moji volbu osvětlují, a ukazují na důležitost přesného překladu, který by stejnou klíčovost zachovával. To je také primární cíl této práce – zjistit, zda i v překladu do češtiny je klíčovost jmen a názvů zanechána, zda není nijak upravena, oslabena či posílena. Mým úkolem není poukazovat na to, co se mi líbí či nelíbí, ale především na to, co je přeloženo dobře či špatně. V práci se zabývám, a cituji, pouze zástupce nedokonalých překladů, protože uvádět všechny názvy a jména by už tak dlouhou práci jako tato jen dále neúměrně prodlužovalo, a kvůli stejné obavě o zbytečné natahování práce jsem se také rozhodl u použitých jmen a názvů neuvádět čísla stránek, kde se nacházejí, protože většinu z nich je možné nalézt ve jmenném a věcném rejstříku. Na druhou stranu jsou však v této práci takové oblasti překladu, kde bylo pro dokumentaci nutno použít příkladů více, a to z toho důvodu, abych své závěry o celé oblasti nezakládal na jednom či dvou případech. 

	Následující analytická část je rozdělena do tří kapitol: 
	Překlad místních názvů

Překlad názvů věcí
Překlad vlastních jmen a jmen tvorů

Některé kapitoly dále člením podle toho, jakých nedostatků se autorka při překladu mohla dopustit. Toto členění není v každé kapitole úplně stejné, což ale neznamená, že se kategorie neopakují. Všechny tři kapitoly ovšem obsahují kategorii „nepřesné překlady“, ale důvody nepřesností nejsou v těchto kategoriích vždy stejné. Tyto kategorie mají také rozdílnou váhu významnosti, která je komentována v závěru celé práce. V úvodu analytické části bude zmíněn jeden prvek překladu, který se objevuje ve všech kapitolách, a u něhož lze ve všech kapitolách hledat stejné příčiny. 
V závěru této eseje se budu snažit ve třech výše uvedených kapitolách nalézt něco společného, co tento aspekt překladu nějak spojuje či rozděluje, a vyvodit z toho odpověď na otázky přesnosti  překladu.
U některých uváděných názvů a jmen neříkám, že autorka překladu nevěděla o existenci jiné varianty, protože je docela možné, že v těchto případech musela zvolit z více možností právě tu či onu možnost, aby něco jiného dávalo smysl. U těchto překladů tedy spíše seznamuji čtenáře této práce s existencí i jiných, někdy přesnějších, významů a překladů některých názvů a jmen.

	
2. Analytická část

	Jak již bylo avizováno v úvodní části, rád bych zde zmínil jednu charakteristiku překladu, která se v české verzi objevuje ve všech oblastech zkoumaného aspektu – počešťování některých jmen a názvů. I když by se tento jev dal považovat u většiny jiných knih (a to zvláště u takových, které čtou i děti) za spíše pozitivní, protože ulehčuje například výslovnost neznámých slov, zde se podle mě jedná o chybu zásadnějšího rázu. Zaprvé je zde tento přepis nesourodý, zadruhé jsou přepisovány členy cizích jazyků, a zatřetí existují v knize vysvětlivky výslovnosti, které poté v některých případech ztrácí smysl. 
	K přepisu některých jmen a názvů se S. Pošustová rozhodla i přesto, že se jedná o slova v jiném jazyce, která nejsou původně psána v angličtině, a počítají se tak do kategorie názvů a jmen, která by neměla být v této knize upravována. Navíc je toto dílo opatřeno slovníčkem výslovnosti, který se ke všem zmíněným členům vyjadřuje a je plně přeložen i do češtiny. Je tedy ironií, že autorka ve slovníčku přeložila, že se sh vyslovuje jako české š, když se v textu s takovým členem nesetkáme, protože je autorka všechny přepsala do češtiny. Totéž se týká také členu y, který byl ve všech případech (ve jménech elfských prstenů) přepsán na j. 
	Větší problém nastává se členy c a f, protože se v překladu setkáme s „Celebornem“ (Celborn) a „Círdanem“ (Círdan), ale Saruman žije v „Orthanku“ (Orthanc), v Gondoru tečou „Kelos“ (Celos) a „Kiril“ (Ciril), ale vrcholek hor se jmenuje „Caradhras“. Stejně tak je možné slyšet „nifredil“ (niphredil) a „Ephel Duath“ (Ephel Duath).  
	Pokud se S. Pošustová snažila takovýmto přepisem čtenáři četbu usnadnit, tak si troufám říci, že se to autorce nepodařilo. Nesourodost přepisu (především u písmen c a f ) čtenáře stejně přinutí si slovník výslovnosti přečíst, kde však bude jenom tápat, proč je někde to a jinde zase ono a navíc mu unikne to, že v originále nebylo nikdy žádné k takovýmto způsobem použito. Zajímavostí také je, proč je postava Frára do češtiny přepsána jako „Thrár“, protože zde se o usnadnění výslovnosti evidentně nejedná.
Celos (Kelos), Ciril (Kiril), ale Celborn = Celeborn Bandashatur = Bandašathur, Sharkey = Šarkan, Shagrat = Šagart Narya = Narja, Nenya = Nenja, cram = Kram Orcrist= Orkrist, Orthanc=Orthank Niphredil= nifredil , 

Kapitola 1. Překlad místních názvů

Kategorie 1. Nepřesné překlady

	Tato kategorie zahrnuje: špatné přepisy do češtiny (především u neanglických názvů), nepřesnosti vzhledem k mapě Zde je nutno uvést, že se zde zabývám srovnáním map, které jsou obsaženy ve verzích uvedených v části Použitá literatura. a překlady nepřesné či špatné.
	Mezi již tradiční chyby překládání lze zařadit špatný přepis, kdy dojde k přehození či vynechání písmen v názvu či jménu. V tomto překladu se jedná, řekl bych, spíše o výjimku potvrzující pravidlo, protože příkladů není mnoho:Aldalómë „Adalómë“. Mnohem více zajímavější, a k diskuzi věčnější je, když překladatel přeloží něco, jako „řeka A“ a ve skutečnosti je to „cesta B“, nebo když na mapě nazve „řeku A“ „řekou B“, nebo když nazve „dvě řeky a + b“ „řekami a+a“.
	První případ záměny jednoho místa za druhé nalezneme v mapce Kraje, kde se nachází oblast v originále nazvaná jako The Yale, kolem které vede cesta do města Stock. Toto místo je na mapce Kraje v češtině nazváno Člunkovou řekou, i když tam žádná řeka neteče. Podobná záměna se objevuje také u místa v češtině nazvaném jako „Skalnatý brod“ (u severozápadní strany Temného hvozdu). Zde je problém o hodně složitější a ne tak lehce vyřešitelný, a je nutné uvést tři skutečnosti, které se o tomto místě z knihy dozvídáme: místo v originále se na mapě jmenuje Carrock v překladu Skalnatý brod; v textu se hovoří o Skalnatém brodu, v originále o Ford of Carrock; toto místo již není v tomto textu nikde jinde zmíněno ani blíže specifikováno (kromě přibližné polohy). Z těchto tří bodů vyvstává tedy problém, zda je ono místo na mapě nazvané Carrock opravdu oním Skalnatým brodem (Ford of Carrock). V knize se hovoří přesně o této oblasti, tedy oblasti Temného hvozdu a musím přiznat, že se o tuto lokalitu zřejmě určitě jedná, ale! Čtenáři kteří četli Hobita ví, že ono místo na mapě nazvané Carrock je ostrovem uprostřed řeky, ke kterému je přístup pouze z východní strany, což možnost brodu nepřipouští (1978, s. 160). V žádném případě ale nelze stoprocentně říci, že místo na mapě oním brodem není, protože od doby kdy tudy prošel Bilbo Baggins a zmínkou v Pánovi prstenů uběhlo přes šedesát let. Dále se v Hobitovi dozvídáme, že Carrock je název, který si vymyslel Medděd (Beorn), a nikdo kromě jeho samého přesně neví, co vlastně znamená, František Vrba toto místo přeložil jako Skalbal (1978, s.143). Z této úvahy tedy dále vyplývá, že i kdyby se jednalo o brod, neměl by se v žádném případě nazývat Skalnatý, ale buďto brod Carrocku, Carrocký brod, nebo použít Vrbův výraz Skalbal a nazvat brod například Sklabalský brod, brod Skalbalu, protože jedině tak lze poté zpětně mluvit o místě Carrocku (Skalbalu), což se u výrazu Skalnatý ztrácí a ztrácí se tak částečně spojení s Hobitem.
	Ne vždy je pro překladatele možné, ohlídat si všechny již přeložené výrazy tak, aby se mu neopakovaly, a to především v takovém velkém díle jako Pán prstenů. Přesně taková chybička se tak do překladu Pána prstenů vloudila, a to v názvech Dunland a Downlands, které jsou shodně přeloženy jako „Vrchovina“, i když se jedná o dvě zcela různá místa. Možná by to nemuselo být až takovou chybou, kdyby to při četbě nevyvolávalo zmatek (a kdyby byly obě dvě místa v českém překladu na mapce naznačena tak, jak je tomu v originále). Pokud by chtěl totiž čtenář přesně sledovat Frodovu cestu na mapě, došel by v českém překladu k zjištění Jeho cestu popisuje Chodec když ho sledoval ze Starého hvozdu (Old Forest) do Hůrky (Bree)., že se buďto Chodec (Strider) spletl, nebo že má špatnou mapku, nebo že je místo na mapce vyznačeno špatně – ani jedna z těchto možností není správná a řešení je jednoduché: nazvat každé z těchto míst jinak, třeba Ponurov(Dunland) a Pastviny(Downlands) Downland je výraz pro „mírně zvlněnou travnatou pahorkatinu“ a dunland od slova dun „šedohnědý, ponurý“..
 	Špatné či nepřesné překlady jsou oblastí spornou a nelze vždy jednoznačně říci, že je jeden překlad špatně a druhý dobře, a proto většinou balancuji na hraně přesnosti, resp. nepřesnosti překladu vzhledem k originálu. Špatný překlad je tak pro mne například „Brány Morie“ (Moria Gate), kde se nám z brány jedné (a to docela klíčové) stalo bran hned několik Jedná se o místo na mapě, které může působit dojmem, že jich je na západní straně hory více.. Dalším příkladem nepřesného překladu může být i místo v originále nazvané jako Entwade, v češtině „brod Entvy“ Entva je řeka (v originále Entwash).. Sice se významově jedná o totéž, ale v češtině je toto místo degradováno na pouhý brod řeky, který by mohl být umístěn i kdekoliv jinde než původně je. Zde by tedy bylo vhodnější buďto přijít z názvem jiným (zde bych akceptoval třeba i Entíbrod) Což by z části zachovávalo i neurčitost originálu, kde není zcela jisté, zda se jedná o brod používaný Enty, či brod přes řeku „Entvu“ (podobně jako řeka Entwash). nebo zachovat slovo brod jako část názvu, tedy přejmenovat jej na Brod Entvy. Ke špatnému překladu míst řadím ještě další dvě místa, městečko Scary („Zjizvené kopce“) a městečko Buckland („Rádovsko“) Tento problém se týká i ostatních názvů a jmen s členem buck. . O městu Scary nalezneme v textu jen několik málo zmínek na konci knihy a tyto zmínky nejsou, na rozdíl od Rádovska, nijak významněji důležité. Nicméně to špatný překlad je. Slovo scary mi osobně připadá spíše blíže významu „strach, obava, strašidelný,“ a tak bych v případě, že bych chtěl mít v názvu kopce raději volil variantu Strašidelné kopce. Další problém s tímto městečkem je ten, že se sice nachází u kopců, ale v anglickém názvu scary kopce nic nenaznačuje. Chyba zřejmě vznikla při překladu sousloví „by the hills of Scary“ (2002, s.998), který je v češtině přeložen jako „u Zjizvených Kopců“, takže může dojít k dojmu, že se jedná o název kopců, nikoliv města. Asi největší chybou v překladu názvů míst se zřejmě stal Buckland (Rádovsko). Podle slovníků má slovo buck hned několik významů: „snižovat, skákat, dolar, vyhazovat, švihat, dávat hobla, srnec, vysoká zvěř atd.“ Doopravdy nemohu přijít na to, proč si S. Pošustová vybrala právě význam „mít rád“, „být rád“ (alespoň takový význam mi to připomíná). Určitě to zní velice pěkně a vykresluje to Hobity správně jako někoho, kdo je veselý a má rád „brandy“ či jiný alkoholický nápoj (ve jménu Brandybuck – Brandorád). Problém je ovšem v tom, že to tak s tímhle slovem s velkou pravděpodobností asi nebude. Podle encyklopedie Arda Encyklopedie Arda je v online verzi interaktivním průvodcem dílem J.R.R. Tolkiena znamená slovo buck „descendant of Bucca“ (potomek Buccy), jehož význam sahá k staroanglickému buck ve významu „jelen či kozel“. Dále se zde dozvídáme, že Bucca nebylo žádné vymyšlené jméno, a že šlo mezi Anglosasy ve skutečnosti o poměrně běžné slovo ve výše uvedeném významu (jako příklad uvádějí Buckingham, z anglosaského Land of Bucca`s people). Právě kvůli výše zmíněné tezi se autoři této teze k interpretaci ve smyslu jelen či kozel přiklání, i když zde zároveň upozorňují, že existují alespoň další dvě možnosti: buďto význam kniha či duch, skřítek. Stanislava Pošustová se ale ani do jedné z navrhovaných, a zřejmě správných, možností „netrefila“. Přesnější výraz v češtině by měl tedy být blíže významu Jelenov, Jelenovsko než Rádovsko. 
	Vedle výše zmíněných špatných překladů se v textu objevují i takové, jejichž význam je vzhledem k originálu alespoň z části zachován; nebo je význam správný, ale zvolené slovo nemusí být vždy pochopeno správně. Patří sem například South-east road („Velká východní cesta“), Elvenhome („Elfie“) či, Frogmorton („Žabovřesky“) U Žabovřesk se jedná především o to, že je to v češtině toponym (místo u nás existující).. Dalšími dvěmi „nepřesnými“ překlady – Dale („Dol“) Důležité město především vzhledem ke knize Hobit. a Mt.Doom („Hora osudu“) – bych se chtěl zabývat trochu podrobněji. 
V případě „Dolu“ existují dva problémy – první je spjatý se skloňováním, druhý s určením významu. Nevýhodou při překladu slova Dale Platí i pro dílo Hobit, ze kterého je tento výraz zřejmě převzat se stává naše skloňování, protože se české slovo „dol“ skloňuje kromě prvního a čtvrtého pádu úplně stejně jako slovo „důl“. Když si uvědomíme, že je toto místo v knize zmiňováno ve spojení s trpaslíky, není zobrazeno na mapě a v prvním pádu se skoro vůbec neobjevuje V prvním díle „pouze“ na str. 36 „většina měla na sobě značku DOL, což většině hobitů nic neříkalo.“, mohlo by dojít k záměně právě za slovo důl. I když se může zdát, že by k takové záměně dojít nemělo, například já osobně jsem s tím menší problém měl. Konečné rozřešení se čtenář dozví až když si ono slovo vyhledá v rejstříku jmen, který je ovšem součástí pouze dílu třetího. Druhý problém se váže na ono české slovo „dol“ a jeho význam. Na rozdíl od čtenáře anglického se čtenář český musí rozhodnout, zda bude pod názvem „Dol“ rozumět archaicky řečené „údolí“ (podle významu anglického „dale“) nebo „vrchol“ (podle sindarského „dol“ „dol“ – ‘head’, often applied to hills and mountains (Silamrillion, s. 433)). V textu totiž není nijak rozlišeno mezi slovy sindarského původu jako Dol Guldur, Dol Amroth, Dol Baran a právě českým názvem Dol. 
Ve slovním spojení Mt. Doom (Hora osudu) by mne pouze zajímalo, proč si S. Pošustová vybrala pro překlad právě variantu „osud“ a ne „zkázu“. Obě varianty jsou totiž správně, ale není na sto procent možné určit, ke kterému z těchto dvou významů se přiklonit, když Tolkien sám o tomto názvu říká, že neodpovídá významem jiným názvům této hory objevujících se knize Hora se jinak nazývá Amon Amarth, The Fiery Mountain, The Fire-mountain, Mountain of Fire; všechny ve významu Hora plamenů, Hora ohně apod. (2002, s.1108). Pro osud mluví to, že v této hoře byl vytvořen onen Prsten, který v sobě víceméně ukrývá osudy všech, a jenom tam může být o dalším osudu jednou provždy rozhodnuto. Pro zkázu mluví to, že tato hora měla stvořením Prstenu přinést Středozemi zkázu a že kolem sebe chrlí plameny a popel, které všechno kolem proměňují v pustinu. Je to velká škoda, a v žádném případě ne chybou překladatelky, že český ekvivalent „osud“ v sobě neskrývá také význam „zkáza“ (ke kterému bych se v některých chvílích přiklonil raději), jak je tomu v případě anglického slova doom. 

Kapitola 2: Překlad názvů netvořených elementy moderní angličtiny

Na úvod bych velice rád upozornil na bod C zmíněný v úvodní části této práce. Pro překlad názvů z něho vyplývá, že se překladatel musí snažit zachovat autorův záměr vykreslit svět za hranicemi Kraje jako svět sice jiný, ale spojený částí společné historie. Tolkien si k tomuto účelu vybral postup, ve kterém záměrně využívá historický vývoj slov Tento postup má některé oblasti vykreslit jako například více bojovné, hrdinské, legendární apod.. Jednodušeji řečeno, pokud chtěl Tolkien naznačit skutečnost, že jsou některé dvě skupiny odlišné, ale mají stejnou historii, snažil se tento rozdíl vyjádřit použitím různých názvů, které by čtenář identifikoval jako historicky stejné. Záměrně tedy používal slova keltského či gótského původu, slova staroanglická, nebo slova používaná spíše ve Skotsku než v Anglii. Při překladu místních názvů, ale i jmen, v Pánu prstenů, by se měl tedy překladatel řídit tímto záměrem, a snažit se jej v překladu nějakým způsobem zachovat. Tato kapitola je tedy zaměřena právě na analýzu překladu takovýchto místních názvů a budou v ní komentovány tři velmi důležité poznámky, které jsou uvedené v příloze F, a které dokumentují postup, jakým Tolkienem k některým slovům v textu přišel – tedy co jimi chtěl říci.  
	První poznámka se týká některých názvů v samotném Kraji. V překladu třetího dílu se píše:„Jméno Kraje (Súza) a všechna ostatní místní jména hobitů byla převedena do angličtiny. Zpravidla to nebylo těžké, protože jména byla tvořena z prvků podobných jednodušším anglickým místním jménům“ (1992, s. 389). V originále však tato část ještě pokračuje a je v ní řečeno, že tyto prvky byly buďto stále používané (jako hill[kopec] či field[pole]), trochu opotřebované (ton místo town[město]) nebo to byly prvky, které stejně jako v řeči hobitů, v angličtině v daném významu vymizely – například jsou zde uvedena slova bottle a michel ve významech „obydlí“ a „velký“ (2002, s.1108). Autorka překladu však všechny slova s těmito různými částmi přeložila do normální moderní češtiny Nobottle (Novosedla), Michel Delving (Velká Kopanina), Frogmorton (Žabovřesky) a tak tuto poznámku v příloze zmínit nemohla. Překlad těchto elementů do češtiny je ovšem více než těžký, protože ne vždy je lehké zpětně zjistit, které slovo z kterého vzniklo. Je však škoda, že se autorka nepokusila o nějakou podobnou změnu, kterou by poté mohla ve vynechané části přílohy okomentovat, a třeba ji i navázat na změny v angličtině.
	Druhá poznámka, týkající se uvádění názvů v jiné než moderní angličtině, má na rozdíl od poznámky první důležitější význam. Na stránce 389 třetího dílu se český čtenář dozví, že „lidé z Blat a jejich odnož za Brandyvínou [...] převzali svá divná jména z dřívějšího jazyka jižních Statů“ (1992, s. 389). Tolkien však k tomu ještě dodává, že by dnes tato divná jména připomínala zřejmě keltštinu. Z toho poté vyvozuje, že jeho anglický překlad bude založen na keltských elementech neplatí obecně, ale jen pro některá slova stejně jako západština v oblasti Blat a Hůrky na elementech jazyka jižních Statů. Proto Tolkien pro tuto oblast použil slova, která jsou „vymodelována na pozůstatcích britského názvosloví“ (2002, s. 1109). Pokud chtěl říci například „kopec“, snažil se použít významového ekvivalentu v keltštině (to se týká názvů jako Bree, Combe, Archet, Chetwood, které byly do češtiny přeloženy jako Hůrka, Jámy, Podlesí, Hustoles). I zde si S. Pošustová nelámala hlavu s překladem a přeložila vše moderní češtinou, a také zde poté musela vynechat kousek přílohy, protože by ji nešlo smysluplně přeložit. V této situaci bych navrhoval použít některých českých nářečí kde by v příloze překladatelka mohla uvést, že pro zachování alespoň části tohoto jazykového odstupu zvolila záměrně pozměněná slova z nářečí, které jsou některým českým čtenářům blíž některým dále, ale cítí že jsou česká. Podobnou funkci mají totiž již některá zmíněná slova v angličtině, kde je dnes např. slovo Bree více známé ve Skotsku, kde mají pro stejný význam novější verzi slova bree – brae (Encyklopedie Arda).
	Třetí poznámka, a pro mě asi největší překvapení, se týká překladu názvů v Rohanském království. Tolkien záměrně připodobnil jazyk Rohanu ke starodávné angličtině (ancient english), protože vztah západštiny a jazyka Rohanu je stejný jako vztah moderní angličtiny k angličtině starší (2002, s.1110). Použít rohanská jména a slova v úplně cizím jazyce mu připadlo absurdní, protože sami hobiti byli schopni některá slova rozeznávat (2002, s.1110). V knize by tedy obyvatelé Rohanu měli mluvit více archaicky a používat některá slova z angličtiny staré či střední (především pro názvy měst, řek apod.). K této poznámce je připojena poznámka překladatelky, kde píše že: „po zvážení možností důsledné interpretace jmen a slov pomocí staročeštiny nebo staroslověnštiny jsem od tohoto pokusu upustila jednak proto, že by takové překládání zavedlo českého čtenáře do zcela jiné kulturně-historické oblasti, než jak představuje Rohiry autor, a také pro krásu zvukové podoby Tolkienových „rohanských“ slov“ (1992, s. 390). 
K tomu mám dvě připomínky: zaprvé si myslím, že je celkem odvážné tvrdit, že by to čtenáře zavedlo do zcela jiných kulturně historických oblastí, a zadruhé se toho autorka ne vždy drží. Já osobně si myslím, že by tento text jisté přiblížení se staroslověnštině či staročeštině snesl, protože by se tak přesněji zachoval onen jazykový odstup, který je v originále poměrně znatelný, a který je možná důležitější než kulturně-historická oblast. Až směšně totiž po takové poznámce překladatelky vypadá poznámka Tolkiena, který upozorňuje, že se jedná pouze o lingvistický postup, který v žádném případě neznamená podobnost Rohirů a Angličanů v aspektech kulturních, uměleckých, válečných apod.(2002, s. 1110). Autorka však mohla zvolit jiné postupy jak obyvatele Rohanu českému čtenáři přiblížit, to již však přesahuje rámec této práce a k ověření této možnosti by bylo nutné provézt další analýzu.
	Výtky, že se autorka svého záměru nedrží si lze všimnout ve slovech Isen (Želíz), Isengard (Železný pas) a Isenmouthe (Železná tlama) Ale i ve jménech Rohirové (Rohirrim), Haradští (Haradrim) apod.. V tomto případě se jedná o slova rohanského původu, stejně jako Rohirrim Překlad rohirové je také špatně, podrobněji na stránce . (Rohirové), Edoras (Edoras), Éomer (Éomer), Théoden (Théoden) apod. a neměla by tedy být podle plánu překladatelky překládána. V Silmarillionu na stránce 405. je navíc jasně napsáno, že slovo Isengard je překlad elfského Angrenost (Železná pevnost) a reprezentuje jazyk Rohanu (1999, s. 405).	
Právě fakt, že překladatelka vynechává části příloh mi připadá jako velká újma na celém díle, kde mají přílohy sloužit jako nápomoc v okamžicích, kdy se čtenáři zdá něco nejasného. Autorka to řešila tak, že drtivou většinu ve zmíněných oblastech „ulehčila“, a přepsala do moderní češtiny. Zda se nepřekládáním částí příloh vyhýbala nesrovnalostem a nedorozuměním, ke kterým by mohlo dojít, nebo zda prostě nechtěla přiznat, že původně měly ony místní názvy vykreslovat jistou charakteristiku, kterou se jí nepodařilo v překladu zachytit, se mi zjistit nepodařilo. Někdy však Tolkienova vysvětlivka v příloze přeložena byla, i když v češtině zachována nebyla, například: „V několika případech jsem tvary a hláskovou podobu místních jmen v Rohanu modernizoval, jako Dunharrow (Šerá Brázda, pozn. překl.) či Snowbourn (Sněžná, pozn. překl.)“ (1992, s.390). Z této poznámky je jasné, že se český modernizovaný překlad původním názvům neblíží ani tvarovou ani hláskovou podobou.
	
Kategorie 3. Používání českého skloňování u řek a hor

S počešťováním místních názvů při překladu se lze setkat ve většině českých překladů, kde může mít počešťování minimálně dvě podoby, přičemž ta první je zmíněna na začátku analytické části. Druhá podoba je přiřazování českých koncovek k cizím slovům – např. „na Mt. Everestu“ apod. Obecně je většina názvů přeložena do češtiny nebo alespoň počeštěna a zbytek názvů, většinou vymyšlené autory samotnými, je buďto ponechán v původní podobě, a to ve všech pádech, nebo je počešťován přidáním koncovky. V češtině existuje tendence přidávat horám a řekám ženské koncovky, což se výrazně projevilo i v názvech řek a hor v tomto překladu.
	Koncovky zde byly přiřazovány jak názvům přeloženým do češtiny (například řeka Entva, Sněžná apod.) tak i k názvům hor a řek v cizích řečech. Toto počešťování je však u názvů v cizích řečech velice nejednotné a český čtenář se tak může dočíst o hoře „Mindolluině“, „Orodruině“, ale taky o hoře „Gundabad“, „Halfirien“, „Min-rimmon“ (I když by šlo např. hora Gundabada, Halfiriena, Min-rimmona). Setkat se také může jak s řekou „Anduinou“ tak řekou „Gilrain“ (Gilraina by také šlo). V tomto případě se nejedná o žádnou významnou chybu, ale spíš to opět ukazuje na fakt, že se překladatelka rozhodla nějakou skupinu názvů určitým způsobem překládat či přepisovat, ale ve skutečnosti nebyla schopna tento její postup unifikovat a zpřehlednit.

Kapitola 2. Překlad názvů věcí

Tato kapitola je oproti ostatním dvěma podstatně menší, protože věcí v originále není tolik jako vlastních jmen či místních názvů, ale přesto jsem i na tak malém vzorku našel některé zajímavé překlady. Mezi již zmíněné počeštění třech elfských prstenů (str. ) a přepsání niphredil na nifredil, do této kapitoly řadím dvě základní kategorie: špatné přepisy a nepřesné překlady. Do první kategorie patří pouze přepsání originálního Amn-thennath na Amn then-nath, což opět považuji spíše za přehlédnutí a výjimku, a tak se níže budu věnovat již pouze překladům nepřesným.
	
Kategorie 1. Nepřesné překlady

Jedním s těch spíše nevědomých je nepřesný překlad množného čísla od slova palantír – palantíri. Jak si autorka v textu mohla všimnout, nejedná se o slovo anglické a z víceméně jednoduchého přepisu palantíri vznikl v češtině palantíry i přesto, že je tato plurální koncovka v originále rejstříku speciálně zmíněna. 
	Podobná, ovšem zde již závažnější chyba, vznikla při přepisu slova mithril. Kroužková košile, kterou má Frodo po většinu času na sobě je vyrobena právě z tohoto materiálu – českým čtenářům známý jako „mitril“. Nevím zda zde šlo o pouhý špatný přepis nebo záměr překladatelky, ale každopádně došlo ke změně významu tohoto slova (u ostatních elských slov s th bylo toto spojení zachováno). Původně jde totiž o složeninu elfských slov mith a ril mithril = mist + glitter (mlha + třpyt), a kdyby existoval v elfštině také element mit došlo by ke změně celého smyslu tohoto slova.    
	O překladu názvů tvořených jinými než anglickými elementy jsem již mluvil v předešlé kapitole a podobný problém se vyskytl i při překladu slova mathom název pro slova označující staré nepoužívané, ale ne neužitečné, věci („pamětina“). Toto slovo je v originále míněno jako pozůstatek původního jazyka hobitů. Jak se v originále píše, má slovo mathom připomínat starší anglické slovo máthm, tedy znovu podobný princip jako u již zmíněného připodobnění vztahu moderní angličtina/stará angličtina vztahu jazyk hobitů/jazyk Rohanu ModerAng. mathom = StarAng. máthm stejně jako Hob. kast = Roh. kastu (Tolkien, 1110).   (2002, s. 1110). V češtině se ovšem tento vztah ztratil, protože autorka se, jak sama upozorňuje do podobných etymologických hrátek se starou češtinou nepouštěla. I tady by možná stálo za to, pokusit se o vytvoření slova nespisovného s nádechem starodávna. V tomto případě však může být čtenář vděčný alespoň za to, že ona poznámka o původu tohoto slova byla zachována i v překladu přílohy. 
	Překlady názvů jídel jsou vždy problémem a je důležité si uvědomit, zda je jídlo v konkrétní situaci nositelem zvláštního významu (u nás např. vepřo knedlo zelo) nebo zda se jedná o pouhý obecný název (ražniči). V Pánovi prstenů jsem našel dva zajímavé překlady: „elfí oplatky“ (elven cake) a „kram“ (cram), kterým bych chtěl věnovat několik následujících řádek.
Obě tato jídla jsou si podobná (2002, s. 360) a jedná se v podstatě o dva druhy pečiva. Anglické slovo cake lze do češtiny přeložit různě, ale nikdy jsem se nesetkal s možností oplatek, jak je možno vidět v tomto případě. Cake bych zde přeložil spíše jako chléb nebo placky, protože by to bylo zaprvé významově blíže elfskému slovu lembas (waybread neboli cestovní chléb), a zadruhé by to české čtenáře nezavádělo myslet si, že je to něco sladkého. V tomto případě ale musím přiznat, že je vše o elfích oplatkách v knize podrobněji popsáno, a tak zřejmě žádné nedorozumění nehrozí, i když se jedná v podstatě o překlad špatný. 
Kram je na druhé straně spíše zajímavost, protože zde není jasně dáno, v jakém jazyce je toto slovo napsáno. Pro neanglický výraz, a tedy překlad kram (v tom případě by to ale mělo být cram) mluví to, že je toto slovo v knize psáno vždy kurzívou (a to i v Hobitovi), podobně jako některé ostatní neanglické výrazy. Pro anglický výraz (a tedy nějaký významový překlad) mluví právě existence tohoto slova ve spojení s jídlem v anglickém lexikonu – „cpát se jídlem, přecpávat se, krmit šiškami husu, hltat, jíst hltavě“ Slovník Leda (PC verze). Stanislava Pošustová si vybrala první alternativu, a to možná i díky tomu, že je v českém překladu Hobita právě pro toto pečivo výraz kram používán. Českému čtenáři je tedy předložen nový druh jídla či pečiva, který pro něj nenese žádný význam. Je tomu ovšem stejně i v angličtině, kde tento výraz existuje? I když význam cram neexistuje v angličtině jako substantivum, neznamená to, že tím takto použité slovo ztrácí daný smysl. Zde je totiž možné, že autor vytvořil slovo „nové“ za použití již existujícího významu, prostě pouze přesunul slovo z jednoho slovního druhu do druhého. Pokud by to byla pravda, což se mi ovšem nikde nepodařilo potvrdit, měl by český název být například nacpanec Nacpanec jsem zvolil ne proto, aby znamenalo něco ve smyslu „cpát se“, ale spíše aby bylo blíže podobnému překladu slova cram „nacpat k prasknutí“. Cram je podle mne jídlo, které nikomu nechutná protože se dělá, aby vydrželo, a je tak nacpáno nejrůznějšími surovinami a vecpáno do co nejmenší velikosti. a v knize by byl napsán kurzívou.
Poslední problém ohledně překladu věcí, který bude ještě zmíněn v následující kapitole, se týká slova Orcrist Orcrist je meč, toto slovo je sindarsky a znamená orc-cleaver (rozrážeč, rozbíječ, štípač skřetů), název používán i v Hobitovi., který je do češtiny přeložen jako Orkrist. Toto slovo nemá pro českého čtenáře žádný význam, a to z jednoho jednoduchého důvodu – slovo orc je do češtiny vždy překládáno jako skřet i když se nejedná o slovo původně anglické (viz. Kap.3, kategorie 3.), z čehož vyplývá, že si český čtenář nebude schopen tento meč se zabíjením skřetů identifikovat. 

Kapitola 3. Překlad vlastních jmen a jmen tvorů	

Přístupů k překladu vlastních jmen je několik, ale všechny spadají do dvou obecnějších způsobů: překládat a nepřekládat. Pro překlad jmen, pokud to samozřejmě jde, by se měl podle mě překladatel rozhodnout vždy, když jméno obsahuje důležitý význam či charakteristiku vzhledem k dané osobě. Nepřekládat jména i když mají smysl v původním jazyce se většinou doporučuje v případě, kdy by došlo ke kulturnímu posunu v knize (což se týká samozřejmě i názvů míst). V Pánovi prstenů jsou jména, stejně jako místní názvy, rozdělena do tří základních kategorií: anglická (v překladu by měla být česká), staroanglická (v překladu by měla být minimálně česká archaická, zastaralá) a neanglická (v překladu by měla zůstat nezměněná). Těmto základním charakteristikám je také přizpůsobena tato poslední analytická část, ve které jsem se zaměřil právě na dodržování zmíněných rysů při překladu vlastních jmen. V této kapitole se navíc budu zabývat i jedním obsáhlejším problémem, a to jménům hobitů. Při zpracovávání materiálů k této práci (především z pročítání české verze knihy) se mi zdálo, že autorka používala pro překlad jmen hobitů až příliš zdrobnělin, a na tento aspekt jsem se v druhé kategorii také snažil zaměřit. Poslední kapitola je poté věnována překladům názvů tvorů a ras. 

Kategorie 1. Nepřesné a špatné překlady 

První čtyři jména z této kategorie, Gaffer, Shelob, Brandybuck a Gamgee, patří do té skupiny špatných překladů, kde překladatelka buďto nenašla význam slova nebo zvolila jiný smysl, který naprosto neodpovídá některým charakteristikám osob v knize. Zřejmě nevhodným překladem by se tak mohlo stát jméno Gaffer Jedná se o přezdívku, kterou později získal Samův otec („Kmotr“). Ve slovnících je sice možné nalézt, že se toto slovo kolem 14. století používalo jako označení kmotra a ve spojení s ostatními etymologickými hrátkami Tolkiena by se zdálo, že právě něco podobného zamýšlel, avšak už samotný fakt, že toto slovo ve smyslu kmotr vymizelo napovídá, že by nemělo být jako kmotr přeloženo, protože si ho takto anglický čtenář neidentifikuje. Podíváme-li se na dnešní významy tohoto slova (venkovský strejc, strejda, předák, mistr, vedoucí pracovní skupiny, dozorce, šéf, slang. táta, fotr, tatík, starouš) a přiblížíme-li si trochu onu postavu z knihy (otec Sama, 92 let v době odchodu Sama a Froda, venkovský styl života, poměrně umluvený a plný rad, proslulý zahrádkář, který měl na starosti dohled nad zahradou okolo příprav na oslavu narozenin, v knize je nejvíce adresován svým synem, většinou spojením my old Gaffer [můj starý Kmotr]), je možné si z nabízených možností vybrat i jiné, které by do knihy zapadaly možná lépe, třeba starouš nebo tatík. 
	Podobně je tomu zřejmě i v případě pavouka „Oduly“ (Shelob). Toto spojení je víceméně poměrně jednoduché, protože je to spojení slov she (ona) a lob (ve staré angličtině výraz pro pavouka) – onapavouk. S pavoukem je to stejné jako s hadem, protože stejné slovo vyjadřuje jak samce tak samici, což platí i v angličtině, a je nutné přiznat, že se s tímto aspektem překladatelka vypořádala výborně. Přesto by se zvolenému překladu dalo vytknout, že narozdíl od angličtiny, kde se slovo lob pro označení živočišného druhu stále používá (např. spojení lobworm „pískovník“), se slovo odulý k ničemu takovému v češtině nevztahuje a používá se především k popisu čehokoliv oteklého, nafouknutého či zduřelého. Český čtenář si tak sice celkem správně představí něco většího a zřejmě i kulatého, ale určitě ne červa či pavouka. V této situaci by tak stálo za uváženou, použít třeba výraz Pavoučice, který je ovšem až příliš explicitní, či opis který by pavouka více připomínal, např. Snovka, Snovačka. 
Za špatný překlad považuji také jména „Brandorád“ (Brandybuck) a „Křepelka“ (Gamgee). O slově buck již byla řeč v části týkající se místních názvů, kde spojení Buckland neznamená Rádovsko, ale něco jako Jelenov či Jelenovsko. Slovíčko brandy a jeho použití v knize je vysvětleno v posledním poznámce přílohy F, kde ho Tolkien vysvětluje ve spojení s řekou Bryndywine (Brandyvína). Tato poznámka je do češtiny přeložena a použití slova brandy v češtině je správné, ale problém je opět se slovíčkem buck. I tady totiž v žádném případě neznamená, že má někdo něco rád (v tomto případě brandy), ale naznačuje spojení s jeleny, srnci a podobně. Toto příjmení by tedy v přesném překladu bylo asi Brandosrn či podobně.
	Příjmení Gamgee (Křepelka) je jedním z největších omylů tohoto překladu, protože jediná vysvětlivka k tomuto jménu z českého překladu zmizela. Slovo gamgee, ani žádná jeho zkomolenina či historický předchůdce, neznamená a ani nemůže znamenat, „křepelku“, protože se jedná o slovo odvozené od vesničky Galabas Galabas je západštinou a příjmení od něj odvozené je Galpsi. Do angličtiny přeloženo jako vesnička Gamwich (vyslovováno Gammidge) a od něj odvozené příjmené Gamgee. Galab+bas = game (hra, zvěř atd.)+wich, wick (vesnice, městečko).. Právě ona chybějící vysvětlivka v překladu přílohy F je na celé věci zarážející, protože na rozdíl od některých ostatních je zde poměrně srozumitelně popsána a příjmení, které by do ní zapadalo by se dalo určitě vymyslet, nebo ho jednoduše nechat tak jak je, a v příloze jednoduše okomentovat.
	 Ke špatným překladům jmen patří ještě dvě další uncle Tim („strýček Bob“) a Twofoot Daddy („taťka Dvounožka“). V prvním případě se jedná o přejmenování Tima na Boba a v druhém o špatné použití v textu, kde je jednou daddy přeloženo jako taťko podruhé dědo (1993). 
Vedle několika málo jmen, které zvolený překlad určitě snesou, ale mohou být oproti originálu trochu zavádějící, jako Carl („Sedlák“) či Elfstone („elfkam“), jsem v knize narazil na jeden soubor jmen, který v některých aspektech pokládám za nepřesný. Tento soubor obsahuje jména šesti poníků, se kterými se na svých cestách setkali hobiti a jejichž jména vymyslel, v knize prapodivný a mystický, Tom Bombadil – Sharp-ears („Ostré ouško“), Wise-nose („Bystrý nos“), Swish-tail („Oháňka“), White-socks („Punčoška“), Fatty Lumpkin („Tlustý hošek“) a Bumpkin („Grošek“). V tomto souboru lze nalézt anglicizmus (sharp zde totiž neznamená ostrý, ale bystrý, chytrý), zdrobňování (ears – ouško, socks punčoška), významová nepřesnost (bumpkin v angličtině označuje „venkovské nemehlo, balík“ a ne grošovaného poníka či jiné zvíře) a také nepřesnost v přepisu ears na ouško a ne ouška. Jak jsem zmínil výše, dal jim tyto jména Tom Bombadil, a to v krátké rýmovačce. Všem vymyslel nějaká jména, svému poníkovi Tlustému hoškovi už dávno, a ze všech těchto jmen je cítit jistý charakteristický rys, který není v češtině u všech zachován. Velkým problémem pro překladatelku byl asi onen rým, a především jeho poslední dva řádky, kde musela vymyslet rým na Bumkin/Lumpkin. Zde zvolila překladatelka rým hošek/grošek, čímž ovšem pro většinu udělala ze zřejmě poníka „pomalejšího“ poníka grošovaného. V tomto případě překladu slova lumpkin na „grošek“ si s námi překladatelka zřejmě trochu pohrála. V angličtině se s největší pravděpodobností jedná o spojení lump a kin, tedy něco ve smyslu malá hrouda, masa nebo malý nekňuba, pořízek. V češtině jsme si ovšem slovo grošek asocioval nejvíce se slovem grošák (především když se mluví o poníkovi) nebo s platidlem grošem. Po důkladném prolistování slovníků jsem však také zjistil, že slovo lump může znamenat i gros podle Akademického slovníku cizích slov se jedná o nesklonné substantivum z francouzštiny znamenající: „většina; hlavní, podstatná část“, z čehož se nějakým způsobem k originálnímu významu dostat můžeme a zdrobnělina (stejně jako v originále koncovka –kin) by z gros mohla udělat grošek. Pokud byl toto záměr překladatelky, dá se mu vytknout jen to, že se jedná o spojení velice zavádějící, příliš implicitní a významem opravdu na hranici správnosti. Kvůli rýmu ovšem překladatelé obětují i významové nepřesnosti, což byl podle mne tento případ. Zbývající čtyři jména, která měla také implikovat nějakou vlastnost těchto poníků, byly oproti originálu mírně upravena, a to především zrušením dvou-slovného jména. Ve dvou případech to bylo zachováno (Ostré ouško a Bystrý nos), ve dvou ne (Oháňka a Punčoška). Autorka si měla raději vybrat jeden způsob a tím poté přeložit všechna jména, a zachovat tak jasnou původní linii. 
V předchozích částech této kategorie jsem zmínil překlady špatné a nepřesné a nyní se podívám na ty jména, která většinou přeložena být neměla – Smaug (Šmak), Beorn Překlady jmen Beorn a Smaug jsou zřejmě převzaty z Vrbova překladu Hobita, což ale neznamená, že jsou automaticky správně (Medděd), Rohirrim (Rohirové), Uruk-hai (Skurut-hai), Took (Bral), Boffin (Boffin) a Gollum (Glum). První tři z nich jsou tvořena staroanglickými slovy a jejich překlad je tedy víceméně diskutabilní. V případě „Medděda“ (ale i „Šmaka“) je chyba zřejmě na straně Františka Vrby, který se snažil význam slova Beorn čtenářům Hobita nějak přiblížit a zvolil proto zkomoleninu slova medvěd. I v přepisu Smauga na Šmaka se jednalo o přiblížení jména čtenářům, zde ovšem výslovnostně ne významově. Slovo Smaug je ovšem další Tolkienovou hříčkou, a on sám k tomu v dopise z roku 1938 dodává: „tento drak má za jméno – za pseudonym – minulý čas pragermánského slovesa smugan (protáhnout dírou); jedná se o jednoduchý filologický žert“ (1997). Stanislava Pošustová tyto překlady pro dílo Pána Prstenů z Hobita jednoduše převzala, i když i ono slovo Beorn a jeho historický vývoj mají v angličtině s onou postavou společného více než medvěda či medděda (více na stránkách Encyklopedie Arda). Otázka vhodnosti přejímání již zaběhnutých jmen a názvů, pokud nejsou přesné či správné, z předchozích děl je těžko posuzovatelná. Překladatelé se totiž většinou rozhodnou tyto překlady zachovat a udržet si tak přímý kontakt s předcházejícími prácemi, a to i za cenu použití právě nepřesných překladů, což si myslím že je právě tento případ. V případě Rohirů se autorka rozhodla k pozměnění tohoto názvu i přesto, že v příloze avizovala viz. poznámka překladatelky na již zmiňované stráně 390 třetího dílu., že Rohanské prostředí překládat nebude; v tomto případě došlo navíc k významovému posunu tohoto slova. Originální název zní Rohirrim a neupravený český název by měl správně být Rohirrimové, protože se opět jedná o složeninu slov rohir a rim (kůň+rytíř), kde v češtině slovo rim znamenající rytíře zmizelo a změnilo tak význam celého slovního spojení.
	V případě „Gluma“ opravdu nevím, jaký byl pro přepis důvod (a to například i ve slovenské verzi kde se jmenuje „Glgun“), protože se jedná o „hrdelní a polykavý zvuk, který tento tvor přirozeně vydával“ (1997). V tomto případě se nejedná o žádný skrytý význam či odvozeninu a jméno by tak přeloženo být nemělo. Zvolený postup jde na druhé straně ruku v ruce s přepisem některých jiných citoslovcí, které jsou normálně z angličtiny do češtiny překládány např.: pššt, bác atd, a tak se budeme muset ode dneška smířit i s tím, že se v Anglii kašle gollum, v České republice glum a na Slovensku glgun.  
	Podobně je na tom také název Uruk-hai, který byl do češtiny přeložen jako „Skurut-hai“ i když pro to není sebemenší důvod, protože toto slovo pochází z Černé řeči (Black speech) skřetů a pro knihu se tak stáva jazykem, který by se neměl překládat ani upravovat.
Poslední dvě jména která je zde nutné zmínit jsou Took (Bral) a Boffin (Bulík). Pokud u jména Boffin, které v angličtině neznamená bulík (tedy spíše někdo hloupý) ale koumal (tedy spíše někdo chytrý), opominu tento nesprávný význam, musím je i tak nazvat špatnýma. Tato dvě jména jsou totiž v celé knize jednou z mála záhad, protože nikdo neví, co znamenají. Sám Tolkien tato jména komentuje v příloze F, kde píše, že jména Took a Boffin jsou pouhým poangličtěním původních jmen Tûk a Bophîn, protože původní význam těchto slov byl zapomenut (2002, s.1108). Tato jména tak měla podobný osud jako příjmení Gamgee pouze s tím rozdílem, že zde význam těchto slov chybí. I tato poznámka totiž v příloze českého překladu chybí a český čtenář se tak nikdy nedozví, že Bral nikdy nic nebral a Bulík není žádný hloupý balík. Řešení přitom bylo podle mě více a ne příliš složitá. Překladatelka mohla nechat buďto anglické přepisy (Took a Boffin), nebo mohla původní slova počeštit (Tuk a Bofín) a nebo mohla dokonce použít i slov Bral a Bulík, kdyby je dokázala okomentovat v příloze. Já osobně bych zvolil variantu druhou a použil jmen Tuk a Bofín, protože si pod nimi lze ledacos představit a Tolkienova poznámka bude i tak dávat smysl.  


Kategorie 2. Zdrobněliny ve jménech hobitů

Používání deminutiv v češtině je určitě rozšířenější než v angličtině, a tak nám při překládání zdrobňování nepřipadá zvláštní, ba dokonce někdy i lepší. Občas totiž použití zdrobnělin umožní lepší plynulost textu, například je opravdu snazší říct v dobrém „starý Červík“ než přesnější „starý Červ“ (použití jiného způsobu je ovšem také možné, např. „starý Červák“). Zdrobnělin však v překladu nemůže být mnoho, pokud to tak samozřejmě není v originále, aby nedošlo k posunu překládaného textu do jiného literárního žánru, do pohádky. V tomto případě jsem si byl zdrobnělin vědom až při pročítání české verze, kterou jsem pročítal po dvou přečteních Pána prstenů v originále. Schválně jsem si tedy jména spočítal a přišel jsem na to, že z celkových 31 (v knize jich ovšem může být o něco více) hobitích příjmení z Kraje a Hůrky je 18 nějak zdrobnělých a 13 ne (z těchto 13 byl 3 úplně špatně takže více méně je jich 10). Pro ukázku zde pár uvedu: Twofoot (Dvounožka), Goodbody (Dobráček), Hayward (Křovík), Appledore (Jabloňka), Bracegirdle (Kšandička), Burrows (Pelíšek) atd. Zdrobněliny by tato kniha určitě unesla (myslím, že čtenářům, kteří anglickou verzi neviděl to nepřipadá vůbec divné), kdyby to až příliš neměnilo charakter hobitů i celé knihy. Z hobitů to však dělá ještě menší lidi než ve skutečnosti jsou, a z knihy až příliš pohádku (alespoň na začátku knihy). Hobiti jsou sice pouhý metr vysocí, ale lze si těžko představit, že by tomu přizpůsobovali svá jména; oni jsou ve svých očích vysocí ne malí. 
Při ještě pečlivějším pročítání jsem objevil tři další problémy, které se zdrobňováním souvisí. Zaprvé se zdrobňování jmen přeneslo i na některé lidi z Hůrky, jako Barliman Butterbur („Ječmínek“ Máselník), Mat Heathertoes („Matěj Vřesík“ použití slova vřes je zde správné, ale v originále spojení heathertoes naznačuje, že má někdo chlupaté nohy (lépe prsty na nohou), což v češtině není), Bill Ferny („Vili [i Vilík] Potměchuť“ ferny v češtině znamená kapraďovitý, porostlý či zarostlý kapradím). Zadruhé se zdrobněliny objevily i u jmen a postav, které mi v originále připadaly jako záporné. Například k již zmíněnému Vilimu či Vilíkovi Potměchuťovi, který v knize ztvárňuje zloducha, mi zdrobnělina Vilík moc nesedí.Stejné je to i s již zmíněným farmářem Červíkem (Farmer Maggot maggot znamená doslovně „larva, červ, vrtoch, rozmar ...“), ze kterého má Frodo, a nejenom on, strach, hlavně kvůli jeho třem psům (ti se mimochodem jmenují Grip, Fang, Wolf – Chňap, Tesák, Vlk). Poslední problém, který se zdrobňováním souvisí je ten, že se tento postup přenesl i do knihy. Zkoumat však tento aspekt nenáleží do této práce, ale z letmé analýzy překladu první kapitoly jsem nalezl následující zdrobněliny, které nejsou v původním textu nijak naznačeny: zvoneček, mladíček, papat, po večeři při měsíčku ... až se lodička potopila, pár bedniček chest znamená bedna, truhla, skříň, včeličky apod. Dále je zajímavý kontrast dvou jmen Goatleaf (Kozílist) a Greenleaf (Zelený lísteček), nebo jméno Rivendell Roklinka, přičemž rivendell znamená „a deep-cut valley“ – hluboce vsazené (do hloubky vytesané) údolí.
	Zdá se mi, že tolik zdrobňování není určitě v podobném díle náhodou, a jedná se buďto o vědomé či nevědomé dokreslování původního textu, které je ovšem v této situaci z mého pohledu spíše na obtíž.  
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Karegorie 3. Překlad názvů tvorů a ras

Na závěr jsem si záměrně nechal trochu obecnější problém tohoto překladu, názvy tvorů a ras. Vedle několika vět k názvu cave troll (skalní obr) bych se také rád zmínil o názvu orc (skřet).
Na překladu slova troll jako „obr“ je zajímavých hned několik věcí. Zaprvé, čeština, stejně jako angličtina, slovo „troll“ ve smyslu skřítek nebo zlý obr zná a nebylo tedy nutné z něj dělat obra. Zadruhé je toto slovo do angličtiny i češtiny přejaté ze skandinávských mýtů, ale v Tolkienovi funguje jako překlad sindarského torog, což by umožňovalo i jiný překlad do češtiny než troll. Zatřetí se v knize setkáváme ještě s jedním překladem slova troll, a to „zlobr“ (Samova píseň o zlobrovi). Tento překlad tak už poněkolikáté poukazuje na nesourodost tohoto překladu, protože ani zde si český čtenář nemusí vždy slova obr a zlobr spojit do jedné představy. V tomto případě bych byl pro použití slova troll, resp. skalní troll, nebo pro jednotný název zlobr, v tomto případě tedy skalní zlobr.
Přeložením slova orc jako „skřet“ se zřejmě překladatelka dopustila jedné z dalších větších chyb v překladu. Když si čtenář pročítá českou verzi Pána prstenů tak zjistí, že se v knize objevují skřeti. Čtenář anglické verze ovšem zjistí, že se v knize na stejných místech objevují buďto goblins (hobgoblins pro větší goblins) nebo orcs. Jak to tedy s těmito dvěma slovy je, znamenají to stejné? Jestli ano, tak proč je to jednou tak a pak zase jinak? Na tuto otázku odpovídá, mezi jinými zdroji, také sám Tolkien v předmluvě k Hobitovi. Po přečtení anglické verze Hobita jsem tedy očekával vysvětlení od Františka Vrby, autora překladu Hobita, ale k mému velkému údivu tam ona předmluva chybí. V této předmluvě totiž Tolkien upozorňuje, že slovo orc „toto slovo je odvozeno ze staroanglického slova orc (démon), ale pouze kvůli své fonetické vhodnosti“ (The Letters of J.R.R. Tolkien No 144, dated 1953). není anglického původu, ale jedná se o slovo používané hobity, ale i jinými národy ve Středozemi, právě pro tvora u nás známého jako goblin – skřet. Z toho tedy jasně vyplývá, že slovo orc, by nemělo být do češtiny nijak upraveno, i když v angličtině doopravdy existuje, ale v této knize nemá s významy tohoto slova nic společného (1995, s.1). Proč je však toto slovo tak důležité? Důvodem je fakt, že na rozdíl od ostatních hobitích slov, je slovo orc v knize používáno i v jiných oblastech. Někteří odborníci zabývající se Tolkienem totiž přesně neví, jak je možné, že se slovo orc používá jak v Kraji, tak stejně tak i na dvorech některých vznešenějších království (Gondor apod.). Zda chtěl tímto slovem Tolkien něco speciálního naznačit se mi nepodařilo zjistit, ale určitě je škoda, že se toto slovo v českém překladu neobjevuje. Ve Vrbově Hobitovi jsem pro výrazy goblin, hobgoblin a orc našel ekvivalenty skřet, rarach a šotouš         
3. Závěr
Pominu-li překlepy, špatné přepisy některých názvů a přepisy některých písmen do češtiny, lze ve všech popsaných kapitolách nalézt kategorie či nedostatky překladu, které se opakují – moderní překlady neanglických či staroanglických názvů, špatně pochopený význam slova a  nesourodost překladu a původního záměru autora. Asi nejzávažnější z těchto opakujících se nedostatků je nevystihnutí záměru autora. Z mého rozboru je doufám jasné, že autorka nepodstoupila stejný lingvistický přístup k překladu jako Tolkien v originálu. Na jedné straně tak máme jazykově propracované dílo, kde má každý název své určité místo a význam, a na straně druhé překlad, který s takovým přístupem neoperuje (a v některých částech na to překladatelka upozorňuje). I když si myslím, že takto přeložený příběh není o moc ochuzen a dílo dává smysl, vyvstává otázka, nakolik je to ještě Tolkien a nakolik je vůbec toto Tolkienovo dílo přeložitelné. V podstatě je totiž jedno, jestli se někdo jmenuje Gamgee, Křepelka či Gamdží, protože se kniha dá číst dále. Je to ovšem podstatná újma na Tolkienovi, který celé této knize, vymýšlením všech názvů, jmen a příhod, věnoval dvanáct let, a snažil se v ní všechno lingvisticky propojit.
	Na druhou stranu musím poznamenat, že je taky možné, že překladatelka použila pro daný záměr jiných technik, které by odhalila pouze analýza celého díla. Překlad jmen a názvů sám o sobě však zdaleka nedosahuje kvality původního díla. Pochopitelné je, že bylo pro překladatelku nutné některé nedokonalé překlady převzít z Vrbova překladu Hobita nebo že v době vzniku překladu nebylo dostupné tolik informací o původu a vzniku některých názvů jako dnes. Nepochopitelné však pro mne zůstává, proč nebyly některé názvy přeloženy přesně podle toho, jak jsou odůvodněny a vysvětleny v příloze či rejstříku. Právě zde se totiž Tolkien snažil původ některých názvů osvětlit, protože byly i pro normálního anglického čtenáře tyto názvy těžko pochopitelné či méně srozumitelné. To že Stanislava Pošustová tyto přílohy bez upozornění upravila a často i úmyslně vynechala je asi největší chybou vzhledem k překladu sledovaného aspektu, kterou nelze jen tak pochopit. 
	Normálnímu čtenáři většina mých výtek může být k ničemu. Těm, kteří se však Tolkienem chtějí zabývat hlouběji, musím v současné době doporučit originál, protože překlad jmen a názvů je v některých oblastech daleko od kvality originálu. 



4. Příloha
Tabulka použitých výrazů

Název/jméno v originále
Překlad S. Pošustové
Navrhované překlady
Appledore
Jabloňka
Jabkonoska
Archet
Podlesí
Lesnín
Barliman Butterbur
Ječmínek Máselník
Ječmínek Devětsil butterbur znamená v překladu „devětsil lékařský“.
Beorn
Medděd
Beorn
Bill Ferny
Vili, Vilík Potměchuť
Vili Kapradín
Boffin
Bulík
Bofín*, Koumák
Bracegirdle
Kšandička
Pásek
Brandybuck
Brandorád
Brandosrn, Brandosrnka*
Bree
Hůrka
Svahov§
Buckland
Rádovsko
Srnovsko
Bumpkin 
Grošek
Balík
Burrows
Pelíšek
Nořil*, Norák
Carl
Sedlák
Vidlák
Carrock (Ford of Carrock)
Skalnatý brod
Carrocký brod, Skalbalský brod*
Combe
Jámy
Strže§
Cotton
Chaloupka
Chalupa
cram
kram
nacpanec, cram*
Dale
Dol
Dol tento překlad pouze v případě, že by v knize bylo nedocházelo k záměně se sindarským Dol.
Deepdelver
Hloubil
Přehloubil
Downlands
Vrchovina
Pastviny
Dunland
Vrchovina
Ponurov
dwarf, dwarves
trpaslík, trpaslíci
trpaslík, trpaslíkové Tolkien záměrně použil nespisovného plurálu slova dwarf -> dwarves (trpaslíkové), aby tuto rasu alespoň nějak odlišil od normálních dwarves (trpaslíci). Tento postup je zmíněn  v předmluvě knihy The Hobbit (pouze originál) a podrobněji okomentován v knize Pán prstenů (pouze originál, poznámka v překladu byla vynechána).
Dwarrowdelf
Trpasluj
Trpaskyně§
Elfstone
Elfkam
Elfíkámen
elven cake
elfí oplatky (ale také elfí chléb)
ne „elfí oplatky“
Elvenhome
Elfie
Elfín
ent maidens
entí panenky
entí dívky
Entmoot
entí sraz
Entsněm, Sněment*
Entwade
brod Entvy
Entí brod, Entbrod*
Entwash
Entva
Entí řeka, Entsplach
Fatty Lumpkin
Tlustý Hošek
Tlustý Bulík
Frogmorton
Žabovřesky
Žabřevov
Gaffer
Kmotr
Předák, tatík, Starouš, Kmoch*
Gamgee
Křepelka
Galabas, Zvjeřina*
Goatleaf
Kozí list
Kozílist
Gollum
Glum
Golum v překladu by došlo pouze k redukci –ll– na –l– jako v případě slova hobbit (hobit).
Goodbody
Dobráček
Dobrák
Greenleaf
Zelený lísteček
Zelenýlíst
Hayward
Křovík
Seník
Horsemaster
Koňák
Jezdec
Chetwood
Hustoles
Lesovo§
Isengard
Źelezný pas
Isengard
Maggot
Červík
Červák
Heathertoes
Vřesík
Vřesnoprstka
mathom
pamětina
máthma
Michel Delving
Velká Kopanina
Michel Kopanina§
mithril
mitril
mithril
Mt. Doom
hora Osudu
viz. str. 5
Nobottle
Novosedla
Bezstřechov
orc
skřet
orc
palantiri
palantiry
palantiri
Pimple
Uhřík
Trudka
Rivendell
Roklinka
Roklina
Rohirrim
Rohirové
Rohirrimové
Scary
Zjizvené kopce
Skaliska, Strašov*
Sharp-ears
Ostré ouško
Bystré ouško
Shelob
Odula
Snovka*, Snovice, Pavoučice
Smaug
Šmak
Smaug
South-East road
Velká východní cesta
Jiho-východní cesta
Swish-tail
Oháňka
Rychlý švih
The Yale
Člunková řeka
Yale
Took
Bral
Túk*, Tuk
Troll
obr, zlobr
zlobr
Twofoot
Dvounožka
Dvounoha* (Dvounozi vs. Dvounohové)
uncle Tim
strýček Bob
strýček Bob
Uruk-hai
skurut hai
Uruk-hai
White-socks
Punčoška
Bílá nožka
Wise-nose
Bystrý nos
Chytrý nos

Legenda:

„*“ = preferovaný překlad v případě více možností
„§“= označuje navržené překlady, které přesně neodpovídají originálu
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