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Oponentský posudek bakalářské práce 

 
Jméno studenta:  Michael Chlum 

Název práce: Komentovaný překlad: Flucht im geteilten Deutschland. Bettina Effner, 

Helge Heidemeyer (Hg.) be.bra verlag, 2005. Vybrané kapitoly. 

Vedoucí práce:  Mgr. Věra Kloudová, 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 

 

1 

B (1-5) 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

2 

C (1-5) 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

2 

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 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě. 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě. 
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Část práce obsahující překlad 

Překlad je příkladně vyvážený z hlediska překladových norem. Nepochvalné připomínky jsou 

pro tuto část jen dílčí, většinou se jedná o jevy na stylistické rovině, popřípadě překlepy. 

Převažují ale velmi zdařilá překladová řešení. 

 

Komentář 

Komentář k práci je metodologicky vhodně ukotvený, mimořádně kvalitně zpracovaný, a to 

i z hlediska užité jazykovědné terminologie, jeho odborná úroveň vysoko přesahuje standard 

obdobných kvalifikačních prací. Zde snad jediná kritická poznámka: S ohledem na jazykové 

jevy obsažené v Příloze č. I by se spíše měla označit jako Seznam zkratek nežli Glosář. 

 

Práce jako celek 

Jedná se o výborně zpracovanou bakalářskou práci, včetně typografické úpravy. 

 

Otázky k diskusi: 

- Problematika označení Západního Německa jako SRN: Rozhodnutí nepoužít formu NSR je 

v komentáři popsáno, avšak zdůvodnění se mi nejeví jako dostatečné. (Kromě toho úzus 

SRN/NSR v bakalářské práci kolísá.) Pokuste se o další rešerši v relevantní odborné literatuře. 

- U odborných konzultantů je vždy vhodné uvést jejich pracoviště. Tuto informaci prosím 

sdělte během obhajoby. 

- Upřesněte pravidlo pro psaní velkého/malého písmene po dvojtečce (srov. str. 49 práce) 

v češtině. 

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

 

 

 

 

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

 

        Tomáš Svoboda v. r. 


