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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

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

                  
                  2 

B (1-5)2 
Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení vůči 
originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 
                  2 

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

 
 
                  3 

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 

 
                    9     

Rozálie Andělová si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky velmi náročný text populárně-naučného charakteru. Jedná se o první 
kapitolu knihy, jejíž autor je nejen vyhlášený odborník, ale i zkušený literát. Kniha, věnovaná velmi specifickému odbornému tématu 
(úzkému výseku z dějin moderního tance), cílí na čtenáře s laickým zájmem o danou problematiku, jehož chce nejen informovat, ale 
především zaujmout.  

Překlad: překlad francouzského originálu, který je po stylistické stránce velmi propracovaný, a ne vždy snadný na pochopení nuancí a 
zákrutů autorových myšlenek či drobných detailů výkladu, se při zběžném čtení jeví jako velmi zdařilý (odhlédneme-li od gramatických chyb 
a nesprávného AČV). To dokazuje velmi pečlivou a promyšlenou práci s textem. Většinou tepre při srovnání s originálem se v překladu 
objeví sporná místa, prokazující 

1) Problém s vystižením významu (s. 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21,22, 23. 

2) Stylisticky nevhodný výraz: 13, 18,  
3) Skloňování vlastní jména: Valentine Grossová ve 2. p. Valentiny, v souladu s původním ruským jménem (8, 14) 
4) Reálie: správně: balet Mariinského divadla (11), Spící Krasavice – Šípková Růženka, nikoli říšská, ale carská divadla (12) 
5) Koheze: 13, 16, 
6) Gramatika: 9, 12, 13, 17, 19, 20 a AČV: 9, 10, 11, 12, 14, 15, 27, 41 

7) Formální stránka (přerušovaný hlavní text podkapitol, nesnadná orientace v důsledku členění překladu; uvozovky k citaci, 
nesprávně ukončené před tečkou nebo po tečce). 

Komentář je po odborné stránce výborně strukturován a teoreticky podložen. Podává výstižnou analýzu originálu a vyčerpávajícím 
způsobem dokumentuje specifické problémy, jejichž řešení si práce na tomto překladu vyžádala. Zvolené příklady postupu při 
překladu a způsob prezentace aplikace překladatelských postupů ukazují na vědomou práci s nástroji překladatele a promyšlenou 

strategii.   
Bakalářskou práci Rozálie Andělové vnímám (s přihlédnutím ke všem jejím rovinám a částem) jako velmi zdařilou. Doporučuji ji k  obhajobě 
a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.  
 
V Praze 31. 8. 2021                                                                                                                                                             PhDr. Šárka Belisová     

 


