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

  

  

Posudek bakalářské práce  
  

Jméno studenta: Lenka Kerumová 

Název práce: Komentovaný překlad: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry 

Horse and His Pack. The Long Riders’ Guild Press: [neuvedeno], 2005., s. 233-254. ISBN 

1 59048 172 0. 

  

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  

1,5 

C (1-5)2  

Technická stránka celé práce:  

Gramatika, pravopis  

Interpunkce, překlepy  

Převod dat a jmen  

Bibliografické citace, poznámky pod čarou  

1,5 

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  

2,5  

E (1-5)2  

Teoretická podloženost komentáře   

(kontrastivní lingvistika, translatologie)  

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a cílovém kulturním 

prostředí  

2,5 

Body celkem  10 

 

  



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  

Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala nesmírně těžký text, který svým stářím a odborností 

staví překladatele před řadu problémů – pragmatických, stylistických, terminologických, atd. Je tedy 
třeba věnovat velkou pozornost definici fiktivního zadání a volbě překladatelské metody, které 

překladateli pomohou řešit dílčí překladatelské problémy. 

Právě na rovině pragmatické však vidím největší nedostatky. Autorka správně identifikuje intenci 

autora a textové funkce. V komentáři ovšem postrádám uceleně a zcela konkrétně definované fiktivní 
zadání: vysilatele překladu (autorka uvádí dva možné časopisy), čtenáře (tři potenciální cílové skupiny) 

a jeho presupozice a především intenci vysilatele překladu – autorka explicitně neuvádí, zda usiluje 
o překlad dokumentární (podobně jako současný vysilatel anglického originálu dílo v nezměněné 

podobě pouze přetiskuje – viz str. 27), nebo překlad instrumentální. 

Některá překladatelská řešení a vyjádření v komentáři (str. 41) naznačují, že cílem bylo vytvořit 
překlad instrumentální. Autorka přemisťuje informace v rámci textu a zbavuje se redundancí (str. 38), 

doplňuje zdroje skrytých citací (str. 35), převádí míry a váhy, upravuje některé časové údaje (str. 49), 

atd. 

Mnohá řešení však směřují spíše ke vzniku překladu dokumentárního. Autorka ponechává některá 
časová určení (např., „současné prostředky“ (P45), „v současné době“ (P25, 49)) a zájmena „my“ 

a „naši“, která v originále odkazovala na americké jezdectvo/armádu, ale pro současného čtenáře není 
jejich denotát zřejmý; používá archaické lexikum (nýbrž (P31), přičemž (P66), všecku (P381)); a přímo 

v textu ponechává zjevné chyby (na něž ale zase velmi kreativně navrhuje upozornit čtenáře soutěží). 
Mimoto v komentáři několikrát explicitně zmiňuje snahu zachovat původní styl autora (např., str. 42). 

Autorka si klade za cíl vytvořit ekvifunkční překlad (tj. zachovat informativní a konativní funkci). 
Oceňuji, jak pečlivě při tom autorka přistupovala k rešerši termínů a konceptů z oblasti vojenství 

a jezdectví. Zároveň se však v překladu vyskytuje řadu jevů, které tyto funkce oslabují: 

- významové posuny: např., „In using this method a painstaking care should be constantly exercised to 
prohibit haste and crowding.“ (O225) – „Tento postup je však nutné s maximálním úsilím neustále 

cvičit, aby nedocházelo ke spěchu a tlačenicím.“ (P214); „In case it comes accross important rivers 
[…] it will be able to make the passage only with the aid of boats of rafts.“ (O364) – „V případě, že 

před nimi leží významná řeka, […] stačí jim k překonání pouze čluny a vory. (P337); 

- záměrný převod „should“ přítomným indikativem v kombinaci s občasným vynecháváním větných 

modifikátorů (např., often (O214), tend to (O249)) způsobuje stírání rozdílu mezi explicitními 
doporučeními a obecnými konstatováními; 

- oslabování informativní funkce v zájmu funkce estetické: autorka rezignuje na specifikaci rozsochy 

kvůli asonanci (str. 45); u pojmu „Dunop bridge“ (O356) substituuje jiný typ mostu, konkrétně „most 
Veyry“, který volí z toho důvodu, že se v češtině rovněž jedná o výpůjčku (str. 49) – specifikace, které 

v textu následují, jsou tedy připsány jinému typu mostu než v originále. 

Z pohledu autentické čtenářky byl pro mě matoucí k překladu připojený poznámkový aparát, protože 

mi z něj nebylo jasné, zda byl součástí původního textu (a „v současnosti“ tedy odkazuje na začátek 
20. století), nebo je dílem překladatelky. 

Ve výsledku se překlad odchyluje od cíle ekvifunkčnosti a mísí strategii instrumentální 

a dokumentární, použitá řešení jsou tak mnohdy nekonzistentní, nebo si dokonce odporují. Prosím tedy 
autorku, aby si pro obhajobu maximálně specifikovala původní fiktivní zadání, na jeho základě si jasně 

definovala, jakou překladatelskou strategií ho nejlépe naplnit, a okomentovala, jaké změny by si to 

v překladu vyžádalo. 

V překladu se místy vyskytují gramatické chyby a překlepy – nejčastěji se jedná o problémy 
s interpunkcí. 

V komentáři se autorka opírá o mnoho různých teoretických publikací, místy jsem v něm ovšem 

postrádala lepší provázání teorie s praxí a vyvození konkrétních řešení a strategií pro jí překládaný text. 

V komentáři by autorka rovněž měla věnovat více prostoru výše zmíněným pragmatickým problémům 
překladu. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře, nebo dobře v závislosti na 

obhajobě. 

 

V Praze dne: 1. 8. 2019      Oponent: Mgr. Kateřina Ešnerová  


