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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 

 
 
                   2    

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    

Kamila Balounová si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky náročný text pojednávající o orgánech a institucích Evropské unie (tři 
kapitoly z odborné publikace určené primárně studentům práva EU, sáhnout však po ní může kterýkoli zájemce o detailní informace 
vztahující se k dané problematice). Originál má povahu místy odborného, místy populárně-naučného textu, kombinujícího prostředky 
zejména funkčního stylu odborného. Hojně využívá terminologie především z oblasti obecného práva i práva EU, ale i administrativy, která 
se objevuje v písemných materiálech nejrůznějších orgánů, institucí a politických stran. Překladatelská obtížnost vyplývá mj. 
z všudypřítomných citací pocházejících z různých zdrojů, hlavně však právních dokumentů (významných smluv, které ovlivňují fungování 
evropských orgánů a institucí), jimiž je text hustě prokládán.   

Při vší snaze překladatelky o pečlivý přístup – svědomité dohledávání příslušných termínů a citací, srozumitelnost, vystižení významu, 
koheze a koherence – se v překladu vedle celých uspokojivě přeložených úseků vyskytly nedostatky různé povahy a důležitosti. Všechny 
jsou vyznačeny přímo v textu překladu. Patří mezi ně drobné vynechávky (1 věta na s. 3, dále s. 4), které však nemají vliv na celkové 
vyznění, významové chyby nebo posuny (s. 3: vnitrostátní funkce, 4: výlučně, 5, 6, 11, 12, 14, ), méně srozumitelná místa (6, 9, 12, 13), 
chyba ve vlastním či místním jménu (7 Lucembursko, 12 Javiera Salona), AČV (s. 2, 4, 7, 9, 13), gramatika (2, 4, 5, 89, 10, 14), opakování 
výrazu (s. 2, 4), interpunkce (středníky na s. 6, 8, důsledné používání spojovníku místo pomlčky, čárka – s. 3, 5, 9). 

Komentář: konativní funkce se v textu vyskytuje (formou pozitivních formulací – autorovi jde kromě šíření informací o EU i o její propagaci); 
postrádala jsem zmínku o tom, jaké kvantum již přeložených citací ze smluv a dalších dokumentů EU bylo do překladu převzato. Tuto 
otázku položím při obhajobě. Odborná část komentáře se příliš drží Levého a používá pojmy spojené převážně s uměleckým stylem.  

Bakalářskou práci Kamily Balounové doporučuji k obhajobě. Navzdory výše uvedeným nedostatkům a s přihlédnutím k obtížnosti textu, 
který si zvolila k překladu, nakonec navrhuji celkové hodnocení její práce známkou velmi dobře.  

V Praze 11. 6. 2019                                                                                                                                                               PhDr. Šárka Belisová     

 



 


