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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence 
v překladu 

                  
                  1 

B (1-5)2 
Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení vůči 
originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 
                  2 
 

C (1-5)2 
Technická stránka celé práce: 
Gramatika, pravopis 
Interpunkce, překlepy 
Převod dat a jmen 
Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 
 
                  2 

D (1-5)1 
Překladatelská analýza (aplikace teoretických vědomostí  
v rozboru a v překladu textu – souvztažnost komentáře a překladu)  
Argumentace a struktura komentáře včetně míry a vhodnosti příkladů 
řešení 

 
 
                  1    

E (1-5)2 
Teoretická podloženost komentáře  
(kontrastivní lingvistika, translatologie) 
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a cílovém kulturním 
prostředí 

 
 
                   1         

 
Body celkem 

 
                   7    

Iva Kopřivová si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky středně náročný populárně-naučný text, útlou 
knihu věnovanou komunikaci zvířat. Z pojetí formální stránky originálu (velikosti písma, množství a charakteru 
barevných ilustrací, kreseb a fotografií), povahy názvů kapitol a podkapitol i výstavby samotného textu (ten 
využívá ve srovnání se syntaxí běžnou ve francouzských populárně-naučných textech krátké věty a souvětí) lze 
usuzovat, že kniha je určena zejména mladým čtenářům (žákům prvního stupně základní školy – viz glosář a 
oslovení včetně rad v závěrečné části – a dalším zájemcům bez rozdílu věku a vzdělání). Odborné informace 
jsou podávány co možná nejsrozumitelněji a vždy tak, aby působily jako zajímavosti a podněcovaly u adresáta 
zájem o zvířata a aktivní poznávání přírody.     
Překlad při srovnání s textem originálu vykazuje znaky pečlivého přístupu – příslušné termíny (jejichž frekvence 
je v textu vysoká) jsou svědomitě dohledány; pokud jde o přesnost předání odborné informace a správné 
užívání terminologie, neshledala jsem v něm chyby v pravém slova smyslu. Významové posuny se objevují 
zřídka, často stačí stávající řešení jen nepatrně (redakčně) „dotáhnout“: např. u nabídnutého ekvivalentu za 
„leurs proches“, příbuzní (11), by stačilo dodat uvozovky, totéž platí pro stylisticky nepříliš vhodné „cikcak“ (10, 
11), „podivuhodné (= podivné) troubení jelenů (13), „důvěryhodnější“ (9, důraznější) „metoda“ (14, způsob), 
dělnice kladou (= ukládají) vajíčka do buněk (25), párování (27, 33, námluvy, podle kontextu eventuálně rozšířit 
na: námluvy a páření), skrz (28, prostřednictvím).  
V rámci syntaxe se občas objeví neobratnost AČV (11, 13, 15, 19, 21, 23, 28, 29, 30), neobratně zformulovaná 
věta na základě spojení dvou vět originálu do jedné (23, 29); u opačného postupu, rozdělení jedné věty 
originálu do dvou vět v překladu, dochází naopak v řadě případů k - možná původně nezamýšlenému - 
zdůraznění pointy (v popiscích k obrázkům), a tím pádem k lepší zapamatovatelnosti dané věcné informace. 



Dvakrát se objevilo nesprávné užití předložky (s 11, 17), v rámci interpunkce chybí čárka (15, 22 a 23), 
několikrát se opakuje zájmeno „který“ (13, 17). 
Výše uvedené neobratnosti a chyby lze v rámci redakce snadno opravit. Na druhé straně oceňuji 
překladatelskou nápaditost a kreativitu (zejména u názvů kapitol a podkapitol). S ohledem na pečlivost 
prokázanou při dohledání termínů a celkovou stylistickou vyváženost překladu (včetně zachování specifického 
tónu), ale i nízký počet oprav a jejich charakter považuji předložený překlad za velmi zdařilý. 
Komentář: na předložené analýze je znát dobrý teoretický základ a teoretická podloženost a promyšlenost 
konkrétních překladatelských řešení. (Nepřesnosti: k formulaci, že „čeština je citlivější na opakování slov“, 45, je 
třeba dodat, že nejde o jazyk jako takový, nýbrž o styl; z formulace na s. 57 by mohl vzniknout dojem, že při 
překladu z francouzštiny do češtiny řešíme zpravidla převod abstrakt konkréty, přitom zcela běžně se 
francouzské konkrétum překládá českým abstraktem.) Drobným formálním nedostatkem komentáře je 
nejednotnost v užívání zkratky pro označení stránky (oproti textu překladu) a vynechávání mezery mezi touto 
zkratkou a příslušnou číslicí.  

Práci Ivy Kopřivové doporučuji k obhajobě a přes výše zmíněné drobné nedostatky ji hodnotím známkou 
výborně.  

V Praze 13. 6. 2018                                                                                                                    PhDr. Šárka Belisová     

 


