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Oponentský posudek bakalářské práce 

 
Jméno studenta:  Martina Lišková 

Název práce: Komentovaný překlad vybraného úseku článku Mehrsprachigkeit als 

Chance – Empirische Erfahrungen zu Mehrsprachigkeit 

in Österreich, 2014 

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 

 

2 

B (1-5) 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

1 

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 zpracovaný kvalitně, avšak neobešel se bez významových posunů. Některé z nich 

se dotýkají vyznění odborných sdělení obsažených v tomto (odborném) textu, což je 

nezanedbatelné. Vyskytly se i některé ne zcela vhodně zvolené termíny v češtině. Celkově ale 

převažují velmi zdařilá překladová řešení. 

 

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

i z hlediska užité jazykovědné terminologie. 

 

Práce jako celek 

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

 

Poznámky oponenta jsou průběžně vyznačeny ve výtisku práce. 

Legenda k použitým symbolům: 

V = významový posun (V– = méně závažný, V+/V! = závažný) 

 = výpustka 

T = termín 

G = gramaticky jev / gramatická chyba 

sp = překlep 

 = deleatur 

F = formulační rovina 

S = styl 

 = vhodné řešení 

 

Otázky k diskusi: 

‒ Upřesněte, odkud jste čerpala závazná znění překladů oficiálních textů EU (v komentáři 

to není vysvětleno dostatečně detailně). 

‒ Upřesněte pravidlo pro psaní velkého/malého písmene po dvojtečce v češtině (viz např. 

Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR). 

‒ Upřesněte pravidlo pro psaní mezer v okolí znaku pro lomeno (viz např. Internetová 

jazyková příručka ÚJČ AV ČR). 

‒ Sporná je poznámka na str. 9 komentáře („Jelikož byl text napsaný sic před uprchlickou 

krizí, …“. Tato poznámka poukazuje na dokumentární překladatelskou strategii. 

Převažující překladatelská strategie v překladovém textu je však instrumentální. Můžete 

vysvětlit tento rozpor? 

 

 

Navrhované hodnocení: výborně 

 

 

 

 

 

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

 

        Tomáš Svoboda v. r. 


