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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

3

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

3,5

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
 

13,5



Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi:
Studentka si vybrala k překladu text, který není nadprůměrně obtížný, ale vyžaduje jednak rešerše terminologie především té 
spojené s polárními výzkumy a létáním, a jednak schopnost vhodně přestylizovávat původní text tam, kde jsou autorčiny věty 
nasyceny (a někdy už v originále až přesyceny) množstvím faktických informací. Obtížnost překladu možná mírně zvyšuje i 
fakt, že práce s jazykem není původní specializací autorky a už originál není dle mého názoru obzvlášť stylisticky vybroušený a 
místy „skáče“ z jednoho tématu na druhé bez výraznějšího použití kohezních prostředků. 

V textu překladu se nenajde příliš mnoho závažných sémantických posunů, ale jeho stylistickou stránku považuji za 
problematickou a špatná stylizace občas navozuje i dojem nedostatečné koherence. Někdy problémy zřejmě umocňuje i 
provázanost originálu s předchozími kapitolami – např. hned na první straně po líčení neshod mezi kapitánem Nobilem a 
Amundsenem o to, kdo bude velet přeletu z Evropy do Ameriky, čteme Nobile se stále soustředil na svůj cíl – doletět na severní  
pól. V originále je kept focusing, což může znamenat, že o Nobilově odlišném cíli (pól namísto mezikontinentální let) už byla 
řeč v předchozích kapitolách, které ovšem studentka nepřekládá; je-li tomu tak, měla to v českém překladu nějakým způsobem 
zohlednit; takto navozuje jednoznačný dojem, že o Nobilovu cíli se už mluvilo v rámci překládaného textu, čímž čtenáře mate. 
Nevyřešenou návaznost na předchozí kapitoly a špatnou koherenci lze zaznamenat i na s. 9: Podobně jako u ztroskotané lodi  
George Washingtona de Longa, ze které se našly různé předměty a kusy vybavení, které ukázaly Nansenovi cestu přes polární  
moře, se z hlubin vynořil pouze plovák Amundsenova letadla. Kromě toho, že zde opět autorka práce nedořešila (např. 
vysvětlující poznámkou) návaznost na jiné kapitoly, neboť v této se o Nansenově cestě ani o příslušné lodi nic nedozvíme, se 
nabízí otázka, v čem spočívá ona analogie („podobně jako“) – z lodi se nevynořil pouze plovák, ale více předmětů, a plovák zase 
(v překladu) neukazuje nikomu cestu nikam. V originále (s. 192–193) je celá pasáž i její návaznost na další odstavec o 
Amudsenově odkazu zcela průhledná. Překlad podstatu analogie zamlžuje svévolným přidáním slova pouze a nešťastným 
rozdělením souvětí (osamostatněná věta o nalezení plováku vzbuzuje dojem, že zde se celé téma uzavírá a už se na ně 
nenavazuje). V dalším odstavci navíc ještě  dodává kouzlo nechtěného: Jako kdyby byl plovák nalezen kvůli tomu, aby poukázal  
na Amundsenovu myšlenku, která jej přežila [koho, plovák?].

Překladatelka na více místech přenáší do češtiny anglickou časovou souslednost – uvedu tři příklady:
s .16 – nevěděli jistě, jak byl průsmyk široký – zde jde o úplně nejflagrantnější chybu, protože těžko si lze představit  něco 

stabilnějšího a nadčasovějšího než šíři průsmyku. 
s. 12: jeden z pilotů se obával, že kdyby museli čelit protivětru, nemohli by dorazit na jižní pól (správně pokud budou muset  

čelit..., nebudou s to dorazit/doletět – kondicionál v anglickém was concerned that if they hit a headwind, they wouldn´t be  
able... odkazuje pochopitelně na budoucnost, jak je po préteritu standardní)

Když autorka překládá uvažování protagonistů v minulosti (jde o podmínkové věty), někdy zvláštním způsobem kombinuje 
překlad zohledňující onu transpozici děje do minulosti s překladem doslovným – viz s. 203/17 a Byrdovy úvahy o tom, co 
vyhodit z letadla, aby nabralo výšku (kromě problematické práce se slovesným způsobem je v překladu i posunutá modalita a 
nevhodně užité tak): If it was fuel, they might not have enough to get to the pole and back; if it was food and they crashed, they  
would have nothing for survival.  Pokud zvolí palivo, tak nebudou mít dostatek na to, aby se dostali k pólu a zpět; když vybere  
jídlo a havarovali by, neměli by nic k přežití. Lépe: pokud zvolí palivo..., nebudou ho možná mít dost...; pokud zvolí jídlo a 
letadlo havaruje, nebudou mít nic pro přežití. Další příklady přenášení souslednosti jsou znovu na s. 12  a na s. 18.

Slovosled českých vět je na mnoha místech neoptimální. Zaráží mě také autorčina tendence řadit vedle sebe ucelené 
samostatné výpovědi, které by přirozeně vyžadovaly buď oddělení tečkou/středníkem/pomlčkou, nebo v jiných případech 
spojení spojkou „a“, přičemž v obou případech je sama odděluje pouze čárkou. Příklady: Pro Byrda a jeho muže byli psi  
mnohem víc než pracovní zvířata, byli jejich milovanými přáteli. // Amundsen se ujal Nansenovy role, dopisoval si s Byrdem,  
řekl mu, jaký druh pemmikanu bude potřebovat, že má lovit tuleně, aby měl čerstvé maso pro své muže a psy.

V překladu se najdou místy dosti nečeské kolokace a obraty: psi jako pracovní zvířata (vzhledem k tomu, že je řeč o psích 
spřeženích, by byla asi na místě konkretizace na tažná zvířata), vyvarovat se sněžné slepotě, zeptal se mě na několik otázek  aj.

Ráda bych se zeptala, proč autorka práce používá nekonzistentně spojení jet do Antarktidy i jet na Antarktidu, a být v 
Antarktidě i na Antarktidě. Zajímalo by mě také, proč autorka překládá 109th (Air) Wing na jednom místě jako letecký pluk a 
všude jinde jako křídlo a kde termín křídlo našla.

Drobnější sémantické problémy jsem zaznamenala např. na těchto místech:
s. 9: Nobile se s poručíkem Lundborgem přel, že má nejprve odvézt zraněné muže – vzhledem k tomu, že Nobile, jejž chtěl 

Lunborg odtransportovat, byl sám vážně zraněný, by bylo vhodnější překládat wounded men jako zraněné členy jeho posádky,  
neboť men tu zjevně funguje v implicitním kontrastu s captain a  označuje  Nobilovy podřízené. Takto vzniká dojem, že Nobile 
sám zraněný nebyl, což je ale v rozporu s informací v předchozím textu.

s. 19 Je zástupcem letectva Spojených států amerických, a je také velitelem operace Deep Freeze. Zde jde o špatně 
interpretované as well as, neboť informace o tom, že Smith je terénním velitelem operace Deep Freeze je uvedena už o dva 
odstavce výše, takže český čtenář má pocit, že autorka se neobratně opakuje. Správně mělo být je nejen velitelem …, ale i  
zástupcem letectva...)

s. 17 Pokračovali v letu ke 171. poledníku (they continued their flight on the 171st meridian) – zde jde o let po/podél 171. 
poledníku, což jasně vyplývá i z popisu letu jeho přímými účastníky v jiných pramenech (we laid our line of flight on the 171  st   

meridian... the pole lay dead ahead...). Ostatně letím-li nejkratší cestou k pólu, vždy logicky letím po nějakém poledníku.
V komentáři jsou řešení překladatelských problémů věnovány všehovšudy tři a půl strany; přičtu-li ještě jedenapůlstránkovou 

pasáž o posunech, jejíž velkou část zabírají ilustrace zcela běžných konstitutivních posunů, u nichž nevyvstávají žádné skutečné 
překladatelské problémy, je to dohromady pět stran, tj. jedna čtvrtina standardní délky komentáře. Prakticky úplně chybí reflexe 
řešení syntaktických problémů, ačkoli právě o složité syntaxi textu se autorka zmiňuje v analytické části komentáře. V překladu 
přitom najdeme věty evidentně syntakticky nezvládnuté – například větu, v níž je na jediné sloveso navázáno pět po sobě 
jdoucích příslovečných určení vyjádřených pěti různými předložkovými vazbami: Lindbergh letěl přes Kanadu (1) do neznáma 
(2)ve svém nevytápěném jednoplošníku (3) bez regulace tlaku v kabině (4) do výšky více než deseti tisíc stop (5), aby se vyhnul  
bouřkám.

Bakalářskou práci vzhledem ke stylistickým a technickým nedostatkům doporučuji hodnotit známkou dobře.
V Praze dne: 31. 8. 2018                                        Oponent práce: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
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