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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 
koherence v překladu 

 
1 

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 

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 

 
 
1 

E (1-5)2 
Teoretická podloženost komentáře  
(kontrastivní lingvistika, translatologie) 
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 
cílovém kulturním prostředí 

 
 

1 

 
Body celkem 
 

 
5,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Náročný text, co se týče reálií, nutná konzultace vícero pramenů, nutná znalost Vídně, 
přizpůsobení českého čtenáři. 
 
Překlad 
 
Autorka text převedla adekvátně, co se týče obsahových souvislostí i stylu. Poradila si i 
s obtížnějšími pasážemi (citát z fejetonu Josepha Rotha), povedlo se jí velice pěkně propojení 
jednotlivých pasáží / otázek v jeden, i když různorodý celek. 
 
Po lexikální, syntaktické i stylistické stránce promyšlená řešení (včetně práce s aktuálním 
členěním větným). (AČV by ještě bylo k uvážení např. ve větě pekařka Cäcilie Krapfová prý 
vzteky hodila kus těsta po neposlušném učni, která pokračuje větou Hrudka dopadla […], s. 
19). 
 
Místy by stálo za zvážení formulační vylepšení (Císařskému vojsku by se jen stěží střílelo do 
zatáčky, s. 11), spojit umění a přírodní vědu (s. 13), slovosled Co má společného zajíc a palác 
Ephrussi?, s. 12 (asi lépe začít reálií), z nejvíce zlomových objevů (s. 14), Hotel Sacher (s. 
14), Hotel Nordbahn (s. 15). Jedná se však pouze o drobné nedostatky.  
 
Komentář 
 
Odborný komentář se nejprve věnuje analýze výchozího textu dle Nordové (1995) doplněné 
jazykovými funkcemi Jakobsonovými (1995). Následuje popis metody překladu a jednotlivé 
překladatelské problémy, dále posuny. Struktura je logická, příklady názorné a dostatečné, 
graficky odlišené od okolního textu. 
Komentář dokládá promyšlenou práci s reáliemi (včetně lokalizace, s. 58), ale i dalšími 
oblastmi, např. s přechylováním (s. 37). 
Autorka dostatečně cituje odbornou literaturu, komentář má tedy příkladný teoretický základ. 
 
Práce je i po formální a technické stránce velice zdařilá, na některých místech je chybně 
interpunkce (Nová, více než čtyři kilometry dlouhá ulice, proto […], s. 11), místy také kolísá 
používání uvozovek („střešním zajícům” vedle „čajové máslo“, s. 13). 
 
Autorka také e-mailem konzultovala s autorkou originálu (nejasnosti v některých pasážích). 
 
Bakalářskou práci Anny Kleinové bez výhrad doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit 
známkou výborně. 
 

 
V Praze dne: 8. 6. 2020                               Vedoucí práce: Věra Kloudová, 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 


