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Skopin, Moskva 2007, vybrané kapitoly) 
 

 

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 

2–3 

 

Body celkem 

 

12,5 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Překlad: 

Studentka Eliška Králová si pro svůj bakalářský překlad zvolila vybrané kapitoly z cestovního 

průvodce, tedy takový typ výchozího textu, který klade na překladatele specifické požadavky 

na příslušných jazykových rovinách. Je třeba zmínit, že studentka se s textem popasovala 

poměrně obstojně. Překlad nepůsobí odbitým dojmem a z příslušných překladatelských 

řešeních lze usoudit, že mu studentka věnovala nemálo času. Co mu však ubírá na kráse jsou  

nesrozumitelná místa (kupř. „V průběhu desetiletí stavbu několikrát zasáhl požár, takže 

probíhaly rekonstrukce a nyní je znovu na cestě k obnově“, s. 16), interference originálu 

(např. „Jako orientační bod k zálivu…“, chybějící hláska j v transliteracích toponym (Beloje 

ozero, s. 13), nekoherentní spojení (zůstaneme v obležení soloveckého lesa, s. 8, půdy dělají 

porost ostrova obzvlášť křehkým, s. 8, poukazuje na pevné místo stavebního materiálu ve 

stavitelství Soloveckých ostrovů, s. 13), stylisticky nedotažená místa (nyní stromy ze svých 

korun vytváří nad hlavami proplouvajících bránu, leč dříve byly podél kanálů stromy 

vykáceny…, s. 12) a mimo jiné také výběr prohřešky vůči typografii a standardnímu zápisu 

(kupř. malé písmeno po tečce za citací, s. 5, spojení „16.století“ (s. 13) bez mezery apod.). 

 

Komentář: 

1) Samotný komentář potvrzuje studentčinu schopnost aplikovat teoretické poznatky. Za své 

metodologické východisko si zvolila model Ch. Nordové obohacený o klasifikaci posunů V. 

N. Komissarova. Je škoda, že tento komentář je převážně až příliš mechanicky popisný, a tak 

se mnohdy vytrácí důležitá informace, co stálo za výběrem příslušného překladatelského 

řešení. Ze sdělení typu „V textu můžeme najít např. metafory… “ (s. 40) a dále na téže straně 

„V knize se vyskytují také případy personifikace…“ nebo z odstavce o členění výpovědi, 

v němž jsou pouze jednotlivé příklady, to totiž není jasné. 

 

2) Domnívám se, že některé sdělení je třeba dále objasnit, kupř. v podkapitole o gramatických 

změnách (s. 48) se píše, že „Tyto transformace těsně souvisí s územ daného jazyka“, nebo 

naopak rozšířit: podkapitola o překladu ruských reálií (s. 54) by si jistě zasluhovala u tohoto 

typu textu, tedy průvodce, jistě větší prostor než pouhé 3 řádky.   

 

3) Osobitým problémem jsou zobecňující informace typu „Co se týče uvozovek, v ruském 

prostředí se jimi vyznačují názvy různých literárních i výtvarných děl“ (s. 42; zdá se tak, že 

uvozovky mají pouze jednu funkci?) nebo „Text je tvořen převážně větami oznamovacími“ (s. 

38). V těchto a dalších místech by jistě stálo uvést, co z toho plyne pro samotnou 

překladatelovu práci a jaké postupy je třeba zvolit. 

 

4) Na s. 33 studentka píše, že „Kniha je rozdělena do sedmi kapitol s vlastními názvy, které 

blíže určují, čemu se budou jednotlivé části textu věnovat. Levý (2012, s. 140-141) rozlišuje 

názvy popisné a symbolizující.“ A následně „Popisný název přímo udává téma knihy, kdežto 

název symbolizující (zkratkovitý) udává téma…“ Takto se zdá, že Levého členění knižních 

názvů lze vztáhnout i na jednotlivé kapitoly. Lze to však takto usouvztažnit?  

 

Hodnocení: 

Bakalářská práce Elišky Králové odpovídá požadavkům na tento typ kvalifikačních prací, 

výše uvedené připomínky a výhrady lze chápat rovněž jako podklad pro další diskusi, 

případně náměty pro další profesní rozvoj autorky. Bakalářskou práci hodnotím na pomezí 

známek velmi dobře a dobře s tím, že definitivní výsledek bude stanovený na základě 

průběhu a výsledků obhajoby. 

 



 

Praha 12. června 2020                                          oponent práce: Mgr. Lukáš Klimeš  

 

____________________________________________ 

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


