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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 vedoucí BP:

Předložena bakalářská práce se zabývá problematikou přeložitelnosti obecné češtiny do rušti-
ny na základě srovnání překladu vybraných dialogů z románu Osudy dobrého vojáka Švejka
do ruštiny. Autorka si pro tyto účely zvolila jeden z nejstarších a nejvíce uznaváných překladů 
Haškova díla do ruštiny z dílny P. Bogatyrova, který se do Československa dostal spolu s R. 
Jakobsonem. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakými překladatelskými postupy a strategi-
emi lze vykompenzovat nevyváženost dvou srovnávaných jazyků: pro většinu dialogů v jazy-
ce originálu jsou charakteristické obecněčeské prvky, jejichž přímý ekvivalent v jazyce pře-
kladu zcela chybí. 

Práce je členěna do dvou základních oddílů – teoretického a praktického – a celé řady dílčích 
podkapitol. Teoretická část se ve dvou podkapitolách přehledně a stručně, avšak výstižně, 
věnuje stratifikaci obou jazyků a popisu obecné češtiny. V dalších částech se probírají otázky 
přeložitenosti, ekvivalence a adekvátnosti překladu, jakož i překlad obecné češtiny. Teoretic-
ká část je vhodným východiskem k praktické analýze zvolených překladatelských řešení. Pro 
praktickou část bakalariantka vyexcerpovala velké množstvé příkladů, jež následně podrobila
analýze a roztřídila podle řady nejtypičtějších způsobů překladu oběcněčeských prvků do ruš-
tiny – např. překlad morfologických prvků na lexikální úrovní, pomocí tzv. intenzifikátorů, 
morfosyntaktických prostředků, kompenzace v rovině nadvětné stavby výpovědi, nahrazování 
expresivních prvků v širším kontextu apod. Zvlášť si všímala překladu frazémů a dalších za-
jímavých možností překladu obecněčeského lexika. Jedna kapitola je též trefně věnována oh-
lasu románu v Rusku, jakož i specifikám jazyka originálu.

S vytčeným cílem se bakalariantka vypořádala velmi obstojně. Celá práce má logickou struk-
turu, je čtivá a přehledná, je napsána dobrou češtinou. Odborná literatura, jež obsahuje velké 
množství primárních a sekundárních zdrojů, je řádně citována. Autorka prokázala schopnost 
pracovat s odbornými publikacemi a schopnost vypracovat samostatný úsudek a vyvodit zá-
věry na základě analýzy poměrně rozsáhlého množství dat. Mám k ní dvě obecné výtky: ve 
snaze roztřídit  co nejvíce dat někdy pracuje s minimalizovaným kontextem, jež na jedné stra-
ně sice umožňuje jevy přehledněji popsat, na straně druhé nezohledňuje však hlubší vhled do 
širších souvislostí, do nichž dva jazyky při překladu vstupují. Druhá výtka se týká poslední 
podkapitoly – když mluví o neadekvátním překladu, autorka spíše má na mysli nepřesný, re-
spektive chybný překlad.

Předložená bakalářská práce splňuje všechny požadavky na bakalářské práce kladené. Navr-
huji ji k obhajobě a hodnotním známkou výborná.  

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)
X

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1. S jakými potížemi se potýká překladatel při překladu obecněčeských prvků do ruštiny?
2. Jaký je rozdíl mezi ekvivalentním a adekvátním překladem?
3. Vymezte pojem funkční ekvivalent a zkuste doložit příklady z textu, kdy a do jaké mí-

ry došlo k jeho uplatnění.
4. Uveďte příklady nejzdařilejších překladů pro ilustraci jednotlivých překladatelových 

strategií.



5. Ačkoli jste nedělala kvantitativní analýzu, zkuste odhadnout na základě porovnání ori-
ginálu a překladu, které substituty obecněčeských prvků byly použity nejčastěji. 

V Praze  dne 4. 8. 2019
                                                                       Podpis vedoucí BP  

Pracoviště vedoucí BP
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