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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 

 
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 

 
 
2 

 
Body celkem 
 

 
9 



 
Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Bakalářskou práci hodnotím jako celkem kvalitně zpracovanou jak v její empirické, tak i 
teoretické části. Zvlášť kladně hodnotím pečlivý přístup ke zpracování v překladu českých 
reálií (včetně poznámek), osobních jmen a toponym, výbornou práci s paralelními texty a 
velmi precizní zpracování historických informací. Je nutné zdůraznit, že se jedná o stylisticky 
náročnější text, a za nejslabší stránku práce považuji značnou stylistickou neobratnost, která 
vyžaduje rozsáhlé redakční úpravy. Je nutné podotknout, že se téměř ve všech případech 
jedná o rýze formulační záležitosti a ke zkreslení obsahu původního sdělení nedochází až na 
drobné výjimky (např. na s. 28 se jedná o metry kubické, nikoliv čtvereční, na s. 35 není 
jasné, že mučení skutečně podlehl, na s. 21 došlo k záměně barvy – měla by být červená, 
navíc se objevilo několik chyb v převodu číslovek, což nelze vysvětlit jinak než 
nepozorností). Velká část stylistických neobratností je dána interferenčním vlivem ruštiny 
(např., s. 35 – получила расширение во французской геральдике, смутьяны приходили 
со двора венгерского короля, s. 28 – выбрал псевдоним для отличия от знаменитого 
артиста a mnoho dalších). 
V komentáři oceňuji dobrou strukturní propracovanost a věcnost, bibliografickou podloženost 
argumentace a správné vytipování problémů relevantních právě pro tento druh textů. Mezi 
výhrady ke komentáři řadím minimální podloženost translatologickými zdroji (bibliografie 
čítá pouze dva tituly z teorie překladu). Jako velké nedopatření z hlediska obsahu vidím 
chybějící závěr (který není totéž co resumé). 
 
Témata k diskuzi: 

- Přijde Vám přístup ke zpracovaní toponymů Staré Město a Malá Strana (s. 45 a 46) 
konzistentní? Proč, když už se rozhodnete pro Старое Место, najednou volíte Мала 
Страна? 

- Jak hodnotíte následující řešení: písař Mikuláš Konáč – писатель Микула Конач (s. 
31)? Bylo by možné toto řešení za určitých okolnosti vyhodnotit jako opodstatněné? 
Proč jste se k němu uchýlila? 

- Na s. 53 uvádíte: «Грамматические замены в предложении мы проводили там, где 
это могло облегчить синтаксис или повысить стилистику перевода». Co vkládáte 
do výrazu «повысить стилистику перевода»? Za jakým účelem toho chcete 
dosáhnout? Čím je to opodstatněno? 

- Na s. 54 popisujete syntaktické transformace a věnujete se výhradně nahrazení české 
interpunkce interpunkcí ruskou. Lze to vůbec považovat za syntaktickou transformaci? 
Platí to i v případě nahrazování českého sponového slovesa „být“ pomlčkou v ruštině? 

 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku „velmi dobře“. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne:  10. 6. 2019                                 Vedoucí práce: Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D.  
 
____________________________________________ 
 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 



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


