
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. 
 

 
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 

C (1-5)2 
Technická stránka celé práce: 
Gramatika, pravopis 
Interpunkce, překlepy 
Převod dat a jmen 
Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 
 

1,5 

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: 
 
Autor si vybral i pro českého čtenáře velmi poutavé téma. Výchozí text převedl zcela 
příkladně, také doprovodný komentář je na velice vysoké úrovni. 
 
Překlad 
 
Text k překladu řadící se k populárně naučnému stylu je terminologicky i stylisticky náročný. 
Autor v překladu dokládá svou schopnost adekvátně stylizovat; ve značné míře dohledává 
odborné termíny, popř. konzultuje s odborníky; pečlivě a s ohledem na českého čtenáře 
převádí reálie. Velmi pěkná práce s aktuálním členěním větným. Jednotlivá řešení pečlivě 
odůvodněna a vysvětlena, snaha o zachování prvků národní a dobové specifičnosti (např. S-
Bahn). Autor si správně si všímá dvojí stylové roviny, a to v textu hlavním a v citacích 
jednotlivých postav. 
 
Komentář 
 
Analýza výchozího textu zevrubně popsána, kromě modelu Ch. Nordové (2009) autor vhodně 
využívá také poznatky stylistiky (Čechová, 2008, Minářová, 2009, Eroms, 2008).  
Velmi přehledně a logicky členěná část o překladatelských problémech, zmíněno vše zásadní 
včetně jasné motivace pro jednotlivá řešení. Chválím konzultace s odborníkem (historikem) i 
v Jazykové poradně ÚJČ AV ČR (např. str. 39, psaní velkých a malých písmen ve spojeních 
Západní Berlín, východní Berlín apod.). 
Na všech jazykových rovinách jsou patřičným způsobem zmíněny jevy zásadní pro převod do 
češtiny. Zvláštní postavení mají např. texty výpovědí uprchlíků a svědků, které se liší svým 
stylem od okolního textu (zejména kap. 2.3.4.1.1.). 
Autor dokonce vhodně porovnává výklady v příručkách k interpunkčním znaménkům, např. 
ke středníku, pomlčce, uvozovkám (str. 49nn).  
Vzorná práce s termíny; pokud by hrozila dvojí interpretace, autor termíny nejprve zavádí, 
přičemž se vždy odvolává na příslušné zdroje (např. klauze, str. 41). 
V kapitole o posunech autor náležitě cituje patřičné zdroje a na vlastním překladu dokládá 
svůj přehled o této problematice. 
 
Bakalářská práce je psána čistě odborným jazykem, autor se vyvaroval nedostatků jazykových 
i formálních. Také proto ji považuji za zcela příkladnou a jejímu autorovi tímto uděluji 
mimořádnou pochvalu. 
 
Bakalářskou práci Michaela Chluma 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 


