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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 

C (1-5)2 
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 6 
 
 
Alžběta Bartáková si pro svou bakalářskou práci zvolila komentovaný překlad části populárně-naučné knihy 

určené neodborné veřejnosti, jejímž záměrem je čtenáři přiblížit Evropskou unii a její činnost. Text je členěn do 

11 tematicky samostatných kapitol a má funkci informativní a vzdělávací, částečně propagační. Informační 

nasycenost na jedné straně a snaha o maximální vstřícnost ke čtenářům různých kategorií vyústila ve stylisticky 

rafinovaně propracovaný text, který klade na překladatele vysoké nároky. 

Překlad je vypracován pečlivě, reálie a termíny diplomantka dohledala v relevantních zdrojích. Pokud jde o 

odbornou terminologii, vypořádat se s ní se ctí bylo vzhledem k historickým a legislativním proměnám EU 

v průběhu jejího trvání velmi obtížné. Správný postup při práci s termíny, s nímž se plně ztotožňuji, je podrobně 

zdokumentován v komentáři. Po odborné stránce jsem v překladu neshledala žádná chybná řešení. Velkou 

výzvou u tohoto překladu byla rovněž jeho stylistická stránka, díky níž výklad působí odlehčeně a laik si 

informace, které se dozví, může snadno zapamatovat. I s tímto problémem se díky obratnému využívání 

překladatelských postupů diplomantka vyrovnala se ctí a nabídla nespočet kreativních řešení. Velmi chválím 

důsledné dodržování stylistického nasazení překladu; výsledný text působí soudržně a dobře se čte. Nízký počet 

formálních nedostatků, jež vnímám jako přehlédnutí, jsem vyznačila přímo do vytištěného textu práce 

(přehlédnuté i/y v příčestí na s. 9, 14; slovosled na s. 11, 12, 17, čárka s. 21, skloňování slova „datum“ v plurálu, 

na s. 13: chybný přepis roku – 1995 místo 1955; nepřesnost u roku 1923 na s. 10 – správně: již roku 1923). 

Komentář je podrobný a pečlivě zpracovaný, věnuje náležitou pozornost jak analýze zdrojového 

textu, tak výkladu zvolené překladatelské metody, komentuje přístup k řešení terminologické problematiky a 

stylisticky obtížnějších míst, uvádí příklady překladatelských postupů i posunů.  

Závěrem konstatuji, že překlad se svou kvalitou blíží profesionálním překladům a komentář je po odborné 

stránce zcela v pořádku. Bakalářskou práci Alžběty Bartákové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

známkou výborně. 

 

V Praze 4. 9. 2020                                                                                         Vedoucí práce: PhDr. Šárka Belisová 
____________________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
 
 


