
Posudek bakalářské práce 

 

Jméno studenta:__Anna Švejdová____________________ 

 

Název práce:  
 KOMENTOVANÝ PŘEKLAD – Lynne Cox: South with the Sun, vybrané kapitoly (2012) 

 

Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

2 

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 

3 

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 

3 

E (1-5)2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

2 

 

Body celkem 

 

12 



 

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

První část přeloženého textu se čte výborně, skutečně vcelku dynamicky 

zprostředkovává dobrodružství polárníků, především Amundsena a Byrda. 

Bohužel od strany 11 se však začínají objevovat chyby v interpunkci (čárky 

chybí nebo přebývají), což se ještě zintenzivňuje v oddíle 20. (Kromě toho, proč 

jsou obě překládané kapitoly očíslovány v překladu „20“?) 
Řekla jsem mu, že potřebuji letět se 109. křídlem a psát o jejich misi v Antarktidě, a o tom, jak 

souvisí s Amundsenovou myšlenkou. Zeptal se mě na několik otázek ohledně termínu 

dokončení mé knihy a pochopil, že nestíhám letošní uzávěrku přihlášek do programu NSF pro 

umělce a spisovatele, a že příští rok by už bylo pozdě. (s. 19 P) 

- Wing = peruť (letka) 

- Zeptal se mně na několik otázek – neobratné, lexikálně bezradné (položil 

mi několik otázek; vy/zeptal se mě na termín dokončení) 

- Jak naznačeno, 2 čárky  v souřadně spojených větách navíc. 

V dalším příkladu jsou již i věcné výpustky a gramaticky i z hlediska AČV 

nezvládnutá syntax, takže porozumění je ztížené: 

Měl tvar obřího rejnoka, jehož ocas směřoval k jižnímu cípu Jižní Ameriky. Rossův ostrov, kde 

sídlí americká základna McMurdo, se nachází v zátoce McMurdo a poblíž rejnokovy hlavy, asi 

1200 kilometrů jižně od stanice McMurdo, byl vidět jižní pól. (s. 20 P.) 

- …. kde sídlí americká základna McMurdo – nepřesné: kde sídlí americká vojenská 

základna při stanici McMurdo, se nachází v zátoce McMurdo a 1200 km jižně od této 

stanice, poblíž rejnokovy hlavy, je jižní pól. 

Důvodem nevyváženosti kvality překladu je pravděpodobně stylová odlišnost 

kapitoly 19 a 20 – v kapitole 20 se uplatňuje daleko subjektivnější a ne tak 

výkladově hutné líčení autorky (vydávající se ve stopách polárníků) s prvky 

vyprávění a úvah, pro které překladatelka velmi obtížně hledala přirozenou 

českou podobu. 

Komentář se standardně odvíjí podle uživatelsky výhodného modelu Ch. 

Nordové; v řadě případů jsou uvedena správná a důležitá zjištění, pokud jde o 

překladatelskou analýzu (ne vždy se však promítají do překladu: např. s. 33 P, 

oddíl o syntaxi a opakování podmětu v angl. – zmíněné možnosti redukovat toto 

opakování nejsou v č. př. dostatečně využity). Za pozornost stojí určení funkcí 

podle R. Jakobsona, které podle mne málo zdůrazňuje funkci emotivní 

respektive expresivní (funkce poetická, souhlasím, přítomna je, ale jen jako 

dílčí, podporující funkci emotivní). Dále, ačkoli autorka překladu stylově 

rozlišuje mezi překládanou kapitolou 19 a 20, nevěnuje stylu kap. 20 

dostatečnou pozornost (viz str. 29-30 P, kde jsou rozebrané příklady z kap. 19, 

ne však z kap. 20) – což se pak bohužel odráží v překladu. Ani v oddílu 

věnovaném lexiku (str. 31 P) autorka nerozlišuje odlišnost lexika (distribuci 



hovorových výrazů např.) v kap. 19 a kap. 20. Správné je zjištění o tzv. 

syntaktické expresivitě (podle J. Peprníka), která se mj. projevuje v hojném 

užívání spojky „and“ a závěry z ní plynoucí – je však možné, že právě 

interference této syntaktické expresivity vede překladatelku k nesprávnému 

používání čárky v souřadně spojených vedlejších větách v češtině. 

V komentáři se vyskytují stylizační, formulační nedostatky podobné těm 

z kapitoly 20, dále i věcné chyby vzniklé asi jen nepozorností, ale v bakalářské 

práci značně poškozující sdělení: 

Autorka si je vědoma toho, že bylo v roce 2012, v době vydání knihy 100 let výročí od potvrzení 

skutečnosti, že jižní pól dobyli Norové v čele s Roaldem Amundsenem … (s. 25 P)  

– 100. výročí… (dále před 100. chybí v původní větě čárka) 

Obsahem první překládané kapitoly je v zásadě popsání vztahů Byrda s jinými polárníky, 

zejména pak s Byrdem, z jehož záznamů autorka v této kapitole do velké míry čerpá. Druhá 

překládaná kapitola se soustřeďuje na popis toho, jak se autorka snažila dostat na Antarktidu, a 

jak jí popisoval Antarktidu Ron Smith, plukovník, který velel americkým misím v Antarktidě. (s. 

27 P začátek oddílu Téma a obsah) 

- Věcná chyba, zřejmě přepis u dvojího „Byrda“ (podobný přepis se 

nachází na str. 36 P v názvu knihy Regionální geografie…; srv. hlavní text 

a poznámku); špatně předložková vazba „na Antarktidu“, přebývající 

čárka; zbytečné opakování předmětu: … do Antarktidy a jak jí popisoval 

Antarktidu Ron Smith, plukovník, který tam velel americkým misím. 

Správná a případná je úvaha o vhodnosti použití staršího překladu Byrdovy 

knihy kvůli historické autentizaci (s. 34-35 P). 

Technické (kritické) poznámky:  

- Čísla poznámek pod čarou se v češtině uvádějí až za interpunkčními 

znaménky (tečka, čárka, závorka…). 

- Není jednota v uvádění názvů vydaných zdrojů (knih, časopisů…) – měly 

by být vždy kurzívou; často, hl. v pozn. pod čarou ale nejsou. 

- Zásadním nedostatkem v seznamu literatury je, že několikrát nejsou 

uvedena jména překladatelů uvedených zdrojů!!! 

Tato bakalářská práce má svoje velmi silná, dobrá místa, ovšem také místa 

velmi slabá. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dvě nebo tři 

v závislosti na obhajobě. 

 
 



 

V Praze dne:   25. 8. 2018         vedoucí práce: PhDr. Eva Kalivodová, PhD., UTRL FF UK 

 

 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 

 


