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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 

 
 
                  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 

 
                    9    

Anna Boková si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky náročnější populárně-naučný text, turistického průvodce 
po Dánsku a Faerských ostrovech (náročnější proto, že popis a výklad dánské reality je zde zprostředkován francouzským 
jazykem a jemu odpovídajícím kulturním vnímáním dánské geografie, historie, politiky apod). Výsledkem kombinace 
výkladového, popisného a místy i vyprávěcího slohového postupu je čtivý, dynamický text, který má u čtenáře probudit 
zájem o Dánsko a jeho případnou návštěvu.   

Celkově lze říci, že s překladem zvoleného textu se A. Boková vypořádala uspokojivě. Dohledala reálie, které jsou v tomto 
typu textu klíčové, totéž platí ve většině případů i o termínech z příslušných oblastí. Celý text nese znaky maximální snahy 
„neztratit“ nic na rovině významu. Tato snaha vedla místy k doslovnosti, jež s sebou nese znaky překladovosti. I když se 
významových chyb v pravém slova smyslu v překladu objevuje poměrně málo (s. 9, 12, 14, 20, 21, 24), nacházíme místa 
s oslabenou srozumitelností (10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 27), stylistické nepřesnosti (např. 9, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 22) a 
některé neobratnosti v oblasti výstavby textu (zejm. AČV – s. 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 26, 27). Další opravy zanesené 
přímo do textu překladu se týkají gramatiky, vnitřních vysvětlivek, českého úzu dávat před příjmení křestní jméno nebo jeho 
iniciálu apod.    

Pokud jde o komentář, na předložené analýze je vidět, že A. Boková svá řešení promýšlela a přistupovala k nim odpovědně. 
Teoretická opora je dostačující. 

Bakalářskou práci Anny Bokové doporučuji k obhajobě a přes výše uvedené a přímo v textu zachycené výhrady a nedostatky 
navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.  

V Praze 11. 6. 2019                                                                                                                                             PhDr. Šárka Belisová     



 


