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Oponentský posudek bakalářské práce 

 
Jméno studenta:  Natálie Brabcová 

Název práce: Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy „Jakobsweg, Caminho 

Português“; Raimund Joos, Conrad Stein Verlag, 2016. 

Vedoucí práce:  PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 

Oponent:   PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D. 

 

 

Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5) 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

4 

B (1-5) 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

3 

C (1-5) 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

4 

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 

 

2 

 

Body celkem 

 

 

15 
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Bakalářská práce vykazuje značné množství nežádoucích významových posunů. Navržené 

nepříznivé hodnocení (viz níže) vychází jak z jejich počtu, tak závažnosti. 

V překladu se vyskytly chyby i na dalších úrovních: gramatické, stylistické, v interpunkci 

(s dopadem na sémantiku sdělení) apod. Časté překlepy žel svědčí o nedostatečné redakci 

textu. Práce obsahuje i zdařilá překladatelská řešení. 

 

Poznámky oponenta jsou průběžně vyznačeny ve výtisku práce. 

Legenda k použitým symbolům: 

V = významový posun (V– = méně závažný, V+/V! = závažný) 

 = výpustka 

T = termín 

G = gramaticky jev / gramatická chyba 

sp = překlep 

 = deleatur 

F = formulační rovina 

S = styl 

 = vhodné řešení 

 

Komentář je metodologicky vhodně ukotvený, náležitě zpracovaný, avšak rovněž obsahuje 

formulační, místy i některé terminologické problémy, popřípadě též překlepy. 

 

 

Otázky k diskusi: 

- Relativně častou chybou v překladu jsou vynechávky. Co je jejich příčinou? 

- Anglické znění abstraktu je jazykově defektní. Jak byl překlad zajištěn? 

 

Navrhované hodnocení: neprospěla; o celkovém výsledku rozhodne obhajoba. 

 

 

 

V Praze dne:  8. 6. 2020     Oponent práce: 

        Tomáš Svoboda v. r. 


