
Posudek bakalářské práce 

 

Jméno studenta: Veronika Marunová 

Název práce: Komentovaný překlad vybrané kapitoly z knihy Johann 

Sebastian Bach (Malte Korff, 2000) 
 

 

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 

1,5 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

1 

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 

 

6,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Překlad:  

Veronika Marunová si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi zajímavý text (kapitoly 

z knihy Johann Sebastian Bach) a lze konstatovat, že překlad poměrně náročného výchozího 

textu je velmi zdařilý. Studentka byla postavena před velkou výzvu, neboť originál je žánrově 

velice pestrý, najdeme v něm  např. báseň, dobové dokumenty atd. Nicméně autorka překladu 

měla dobře stanovenou překladatelskou koncepci (případně by bylo vhodné zmínit fiktivní 

zakázku). Za velice povedenou považuji práci s textem z hlediska pragmatiky, tj. aktualizace 

seznamu učitelů nebo změna pořadí některých vět či doplnění informací, které byly zmíněny 

v předchozích kapitolách, které nebyly v rámci bakalářské práce přeloženy.  

Na sémantické rovině nedošlo k závažným posunům významu, diplomantka textu 

porozuměla, a tudíž vypracovala odpovídající a koherentní překlad. Autorčina překladatelská 

řešení jsou adekvátní vůči originálu a po stylistické stránce vhodná, promyšlená; snad jen 

některé formulace jsou neobratné a někdy pozměňují vyznění obsahu. Ráda bych vyzdvihla 

překladatelčin talent, pokud jde o překlad básně, který zvládla bravurně. Rovněž oceňuji 

pečlivou práci při překladu dobových dokumentů, provedenou rešerši a dohledání již 

přeložených textů, dále zhodnocení již existujících oficiálních překladů a přiklonění se 

v některých případech k vlastní, lepší překladatelské verzi. 

Co se týče lexikální stránky, kvituji s povděkem, že autorka konzultovala historickou 

a hudební terminologii s odborníky či si ji sama dohledala v relevantních zdrojích. 

 

Komentář: 

Text komentáře má velmi přehlednou strukturu, je psán kultivovaně a zahrnuje všechny 

podstatné aspekty výchozího textu a celého překladatelského procesu. Překladatelská analýza 

je velmi dobře popsána, vychází z modelu Ch. Nordové, analýza jednotlivých 

překladatelských problémů a jejich řešení a poukazuje na překladatelčin smysl pro detail. 

Zvolená překladatelská řešení jsou navíc doložena názornými příklady.  

 

Text celé práce obsahuje minimum překlepů či problémů s interpunkcí (např. str. 30). 

 

Jako vedoucí práce mohu konstatovat, že studentka poctivě konzultovala, avšak pracovala 

velmi samostatně, svědomitě, s velkým nasazení a pílí. Komentovaný překlad Veroniky 

Marunové splňuje nároky kladené na bakalářské práce na oboru Němčina pro mezikulturní 

komunikaci.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

 

 

V Praze dne 1. září 2021     Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 

 

_________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


