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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

vysoké  průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání 

BP 

úplné  z větší části  částečné nedostatečné 

 X   

Výběr literatury  bez výhrad  vyhovující neúplný nedostatečný 

 x   

Teoretické zpracování  

tématu  

výborné  průměrné spíše nízké neuspokojivé 

x    

Samostatnost a pů-

vodnost zpracování BP 

vysoká  uspokojivá nesamostatná kompilát 

 x   

Struktura BP logická  velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

x    

Jazyková úroveň BP výborná  velmi dobrá dobrá nedostatečná 

 x   

Stylová úroveň BP  výborná  velmi dobrá dobrá neodpovídající 

 x   

Inspirativnost BP vysoká  uspokojivá nižší nepatrná 

 x   

Formální stránka BP výborná  velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

 x   

 

 

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ 

Úroveň výzkumu a ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

x    

Praktické zaměření BP vysoké  přiměřené nízké žádné 

x    
 

 

Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP: 

 

Bakalářská práce se zabývá zajímavou a z překladatelského hlediska dosti obtížnou problema-

tikou. V teoretické části autorka BP na odpovídající úrovni pojednává o stratifikaci češtiny 



(včetně podrobné charakteristiky obecné češtiny) a ruštiny i o vybraných bázových otázkách 

teorie uměleckého překladu (ekvivalence, adekvátnost, přeložitelnost aj.). Vytváří tak solidní 

platformu pro rozbor vybraných pasáží Haškova románu. Praktická část BP přináší řadu 

vhodně volených dialogů a úryvků obsahujících obecnou češtinu, na nichž autorka rozebírá 

kvalitu překladu. BP se věnuje i otázkám vyjádření a přetlumočení expresivity a emocionální-

ho zabarvení díla. Oceňuji autorčinu pečlivou a kvalifikovanou práci s bohatě zastoupeným 

analyzovaným uměleckým materiálem, její schopnost odborně posoudit překladatelská řešení 

adekvátní, ale i ta diskutabilní, méně zdařilá, její snahu nalézat vlastní možnosti přetlumočení 

předlohy. Je škoda, že se autorka BP nepokusila alespoň dílčím způsobem porovnat daný pře-

klad s jinými překladatelskými počiny (překladů Švejka do ruštiny je podle jejích vlastních 

slov mnoho). 

BP je napsána na základě velmi dobré znalosti odborné literatury, analyzovaného díla i obou 

jazyků, výchozího a cílového. Hodnotím ji jako přínosnou a kvalitní. Přesto jsem nucen upo-

zornit na některé problémové momenty: 

1) Na s. 9 by měla být v rámci stratifikace českého jazyka zmíněna i městská mluva a běžná 

mluva, ev. zahraniční realizace češtiny (americká, vídeňská aj.); 

2) Nepokládám za vhodné vyjádření Hovorová čeština zpravidla (?) neobsahuje archaické 

ani knižní prvky (tamtéž) ani Ruský národní jazyk … se skládá z několika jazykových vrstev 

(mělo být uvedeno „variet“ / „útvarů“ (s. 16);  

3) Odkazy na odbornou literaturu je vhodnější psát přímo do textu, nikoliv do poznámkového 

aparátu; není vhodné uvádět autora i jeho dílo, tedy úplný údaj (viz s. 25: Kufnerová: Překlá-

dání a čeština, Praha: 1994), ale pouze příjmení autora a rok vydání (Kufnerová, 1994); 

4) Je třeba psát odkazy jednotně, viz např. Havránek, B. a Jedlička, Alois (s. 11); 

5) Je třeba respektovat formální rysy příslušné variety českého jazyka, např. s. 12: bavili jsme 

se s těma hezkýma klukama – mělo by být hezkejma; 

6) Je třeba dávat pozor na pravopis (kvantitu), viz s. 14, 31 aj. užívaní, překládaní. 

Tyto drobné výhrady a doporučení však nijak nesnižují velmi pozitivní dojem z předložené 

BP. Konstatuji, že předložená BP splňuje všechny požadavky na ni kladené, a proto ji dopo-

ručuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

           

        

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

 

1) Lze na časové ose vysledovat nějaké relevantní posuny ve způsobu přetlumočení díla? 

(Pokuste se vyložit, proč existuje vícero překladů Švejka do ruštiny; odkazuji na výrok B. Ilka 

Originál stárne, překlad zastarává); 

2) Které prvky obecné češtiny jsou v překladu do ruštiny zvlášť obtížně přeložitelné (tvaro-

sloví, skladba, slovní zásoba, obecněčeské frazémy)? 
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