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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

3 

B (1-5)2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

3 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

 

3 

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 

 

 

2-3 

E (1-5)2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

 

3 

 

Body celkem 

 

 

14,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Natálie Brabcová si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi zajímavý text (vybrané 

kapitoly z průvodce o pouti do Santiaga) a lze konstatovat, že překlad výchozího textu bohužel 

není příliš zdařilý. Některé nedostatky z první verze studentka sice upravila, nicméně mnohé i 

nadále přetrvávají.  

Na sémantické rovině došlo k několika závažným posunům významu, časté jsou také výpustky. 

Překladu ubírá na čtivosti častá závislost na originálu a prvoplánová doslovná překladatelská 

řešení, dále také vysoký výskyt nominálních či pasivních konstrukcí. 

Pokud jde o lexikální rovinu, hodnotím kladně, že se překladatelka s ohledem na typ textu snaží 

zachovat české i německé, příp. španělské nebo portugalské názvy daných míst.   

Zaměřím-li se na stylistickou rovinu, některá řešení nepovažuji za obratná, vymykají se 

českému běžnému úzu, pozor na AČV, na některých místech je patrný vliv německé syntaxe. 

 

Komentář: 

Překladatelská analýza je poměrně dobře popsána, autorka upravila nedostatky z předchozí 

verze, mnohé aspekty podpořila odkazy na odbornou literaturu z kontrastivní lingvistiky.  

Chválím sice, že zvolená překladatelská řešení jsou doložena názornými příklady, místy však 

stále přetrvávají heslovité komentáře, některé formulace neodpovídají odbornému stylu. 

Studentka rovněž na podněty z předchozích posudků rozšířila kapitolu věnovanou 

morfosyntaktické rovině. Za dobře zvládnutá překladatelská řešení považuji některé posuny 

(lokalizace a aktualizace s ohledem na českého čtenáře).  

 

Co se týče formální stránky celé práce, text postrádá finální redakci (časté překlepy).  

 

Pro úplnost dodávám, že studentka Natálie Brabcová bohužel přepracování práce 

nekonzultovala; předpokládám však, že vycházela z posudků na první verzi a poznámek 

vepsaných do výtisků BP. Komentovaný překlad Natálie Brabcové je přepracovanou verzí 

bakalářské práce odevzdané v září 2019, která nebyla doporučena k obhajobě. Práce nyní 

splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské práce na oboru Mezikulturní komunikace 

čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „dobře“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 8. června 2020           Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


