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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 

2 

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 

3 

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 

 

12 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Pro svůj bakalářský překlad si Eliška Králová zvolila průvodce po Soloveckých ostrovech, 

místu, které teprve nyní objevují ruští turisté (natož pak ti čeští). Právě z tohoto důvodu se 

studentka nemohla příliš opřít o paralelní literaturu, a byla tak postavena před průkopnický 

úkol seznámit českého čtenáře s oblastí, která je v našem prostředí známá primárně jako 

někdejší sovětský gulag. 

Výchozí text osciluje na pomezí krásné a odborné literatury, autor se s jistou dávkou patosu 

snaží zaujmout čtenáře, přenést své nadšení pro solovecké přírodní i architektonické památky, 

na druhé straně je originál plný odborné terminologie z oblasti teologie, historie a 

architektury. Překlad tento kontrast ke své škodě odráží – zatímco terminologická náročnost 

pro překladatelku nepředstavovala takový problém, u poetických pasáží bylo znát, že se 

stylově hledá. Neobratná či kostrbatá řešení takových míst ubírají překladu na čtivosti, 

příkladem může být hned první odstavec: 

S. 7: Solovecké trasy, které umožňují prozkoumat ostrovy, a přináší tak radost, začínají u stěn 

pevnosti. (От стен кремля начинаются соловецкие дороги, дарящие радость познания 

острова,…) 

Hned vzápětí se překladatelka dopouští posunu (z nepochopení?), když překládá: 

A samozřejmě se i tyto stezky samotné řadí k pozoruhodnostem souostroví. (И, конечно, это 

пути в прошлое, к другим достопримечательностям архипелага.)  

A ještě stále na první straně překladu narážíme na: za vlády Filipa Kolyčeva (при Филиппе 

Колычеве) – Filipp Kolyčov nebyl vládce, ale metropolita, tedy představený církve. 

Po slabším začátku však překladatelka postupně objevuje svou cestu k textu a překlad nabere 

správný směr, byť za cenu občasných neobratností a posunů (popř. nepochopení): 

s. 8: … ani mimořádná velkolepost jejich podoby 

s. 11: …pod vedením mnicha Irinarcha, jenž byl na tuto práci talentovaný 

s. 16: zemský architekt z Archangelské oblasti Šachlarev (архангельский губернский 

архитектор Шахларев); dvoupodlažní cela (двухэтажного корпуса); V průběhu desetiletí 

stavbu několikrát zasáhl požár, takže probíhaly rekonstrukce a nyní je znovu na cestě 

k obnově. (Здание на протяжении десятилетий неоднократно горело, ремонтировалось 

и сейчас, переданное монастырю, вновь на пути к восстановлению.) 

s. 17: Jednoho dne bylo na vrcholu (Одно время...) 

s. 21: Teď se vrátíme zpáteční cestou. 

Jako bohemistce bych studentce vytkla několik nečeských tvarů či základních gramatických 

chyb: skosení hlavní fasády (s. 18), pamětní komplex (s. 21), od sádků (s. 24), žnců (s. 26), 

podstatně značnějším (s. 27)… 

Jako problém se ukázala i transkripce a transliterace: neodhalení ё ve jménech Kolyčov a 

Šachlarjov, v transliteracích toponym chybějící j: Pit'jevoje ozero, Chutorskoje ozero…  

Komentář je logicky strukturovaný, standardně aplikuje model Ch. Nordové a vyhodnocuje 

překladatelské posuny podle V. N. Komissarova. Studetntka se však v komentáři bohužel 

dopouští velkého množství velmi obecných, až banálních tvrzení: 

S. 30: Knihy Skopina, jež jsou hluboké… 

S. 36: Větné celky se nachází ve vzájemných vztazích… 

S. 37: V textu se tedy nevyskytují jen projevy odborného stylu (jako jsou například termíny či 

přesné letopočty) 

S. 48: Tyto transformace (gramatické) těsně souvisí s územ daného jazyka.  

S. 52: Cíl, se kterým autor knihu psal, byl splněn. 

S. 54: V textu se vyskytlo mnoho typicky ruských slov, jejich překlad nebyl vždy úplně 

jednoznačný. 

Reáliím by v komentáři mohlo být uděleno více pozornosti (o jaké paralelní texty či příručky 

se překladatelka opírala apod.). Pozor také na definici modulace na s. 46, byť uvedené 

příklady jsou správné. 



Celkově Eliška Králová splnila nároky kladené na bakalářskou práci, s přihlédnutím k výše 

uvedeným nedostatkům navrhuji známku velmi dobře až dobře. O výsledné známce rozhodne 

obhajoba. 

 

Témata k diskusi: 

1) Překlad toponym. (Přístup, zdroje, transkripce, transliterace) 

2) Modulace v překladu 

 

V Praze dne: 10. 6. 2020                                            Vedoucí práce: Mgr. Anna Rosová  

 

____________________________________________ 

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


