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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 

2 

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 

2 

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 

 

8 

 

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Bakalářská práce je věnována překladu vybraných kapitol z knihy Strážci pražských ulic 

pojednávající o pražských domovních znameních. Originál se vyznačuje velkým množstvím 

historických reálií, vlastních jmen a místopisných názvů, které pro překladatele představují 

jistou výzvu, jelikož musí tyto skutečnosti přiblížit ruskojazyčnému čtenáři, pro něhož jejich 

znalost není samozřejmostí. Překlad studentky lze obecně hodnotit jako velmi povedený a 

kvalitní, hodně pozornosti a pečlivosti bylo věnováno zpřístupnění reálií cílovému čtenáři, 

čemuž byl věnován prostor i v komentáři.  Mezi jisté nedostatky lze zařadit následující: 



 některá překladatelská řešení jsou zjevně důsledkem interference: „с крыльями 

взятыми взаймы у небесного Пегаса“ (s. 8) – „vypůjčenými od nebeského 

Pegase“, „его деятельность после долгого молчания была возобновлена только в 

1959 году“ (s. 13) – „obnovena až po dlouhé odmlce“, „Как был Нерхов богат, так 

он был и скуп“ (s. 20) – „Jak byl Nehrhof bohatý, tak byl lakomý“, „получила 

расширение во французской геральдике“ (c. 35) – „ve francouzské heraldice se tak 

rozšířila“ apod. 

 chyby plynoucí z nepozornosti nebo nedostatečné korektury: „oдиннадцать штук 

настоящих единорожьих рогов“ (s. 9) – „zaručeně pravých rohů jednorožce hned 

jedenadvacet“, „четырнадцатью годами позже“ (s. 12) – „o čtyřicet let později“, 

„знаменитая кофейня „У Комарика“ (s. 20) – slavná kavárna U Komárků, „крест 

(...), который в черном цвете был обозначением тамплиеров“ (s. 21) – „který v 

červené barvě býval znamením templářů“, „неоседланное стадо“ (s. 25) – 

„neposedné stádo" apod. 

– jisté nedostatky lze rovněž zaznamenat u gramatiky a pravopisu: použití substantiva 

„оружие“ v množném čísle, chybné skloňování přivlastňovacích přídavných jmen 

„Карлового моста“ (s. 25), „Карловому мосту“ (c. 31), chybné použití 

malých/velkých písmen – „ренессанс“, „Пражских кварталов“ (s. 45) 

– absence závěru u komentáře, nedostatečná podloženost komentáře translatologickou   

literaturou (studentka odkazuje jenom na Levého a Komissarova), někdy také chybná 

interpretace stylistiky originálu (např. spojení „nechal vypustit divokou kočku“ 

hodnotí studentka v komentáři jako hovorové) 

 

Avšak i přes zmíněné nedostatky považuji práci za kvalitní, velmi promyšlenou a důkladnou, 

doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku „velmi dobře“. 

 

Témata k diskusi: 

1) Na s. 10 (a na několika dalších místech) se studentka rozhodla konkretizovat obecnější 

termín „reliéf“ termínem „барельеф“. Co bylo důvodem pro tuto konkretizaci? Zároveň 

doporučuji se podívat na rozdíl mezi termíny „барельеф“ а „горельеф“. 

2) Vhodnost překladu deminutiv (jelínek, lvíček apod.) názvy mláďat (олененок, 

львенок apod.) 

3) „Из окон этого же зала четырнадцатью годами позже император Карл VI 

отважно стрелял в четвероногого питомца, приведенного из Оленьего рва“ (s. 12)      

– odpovídá tento překlad originálu? 

4) Název domu U Konvů přeložila studentka jako „У Ковша“, соž v komentáři 

odůvodnila fonetickými aspekty. Proč se ale nepoužilo řešení, které se nabízelo samo a 

které by více odpovídalo originálu nejenom po fonetické, ale i po významové stránce, a sice 

„У Кувшинов“? 

5) „... дом купил Микулаш Райхл, посол саксонского курфюрста“ (s. 16) - vzhledem 

k tomu, že se jednalo o vyslance saského kurfiřta, byl nejspíše německého původu, pokusila 

jste se dohledat původní formu jeho jména?  

 

 

V Praze dne: 9. 6. 2019                                            Oponent práce: Mgr. Maryna Hamanovich  

 

____________________________________________ 

 



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


