
POSUDEK DIPLOMOVÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

IVETA WIEGNEROV Á: Helmut Schmidt. Komentovaný překlad. 
Filozofická fakulta UK, Ústav translatologie, Praha 1910 

Tématem předložené bakalářské práce je komentovaný překlad tří článků o bývalém kancléři 
SRN Helmutu Schmidtovi. Články byly uveřejněny v hamburském listě Die Zeit ajejich 
autory jsou šéfredaktor Theo Sommer, sociální demokrat Franz MUntefering a někdejší 
francouzský president ďEstaing. Při analýze diplomantka postupuje podle modelu Christiane 
Nordové. 
Překlad je úplný, bez vynechávek (vynechány jsou pouze podtitulky k obrázkům z let 1818-
1945 a 1968-1977 - úmyslně?), ni kde nedošlo k nepochopení a neporozumění textu. Reálie 
diplomantka ověřovala a místy zapojila vnitřní vysvětlivky, jedinou chybou je zkomolené 
jméno představitele NDR Ericha Honeckera ("Honeckova NDR" - str. 13). 
V oblasti lexikální je v překladu několik nepřesností a nejasností, kterou mohou být 
předmětem diskuse při obhajobě. Kupříkladu: amtierender Vorsitzender - v zastoupení (str. 
10), Machtwechsel - převzetí moci (str. 10, 13 - termín "převzetí moci" - Machtiibernahme 
bývá spojován s Hitlerem), nově jmenovaný - designovaný (str. 19), konsekvenciální etik (str. 
19), narážka na Goethův román o Wilhelmu Meisterovi: léta "učednická a putovní" (str. 10 aj. 
- do češtiny byl román přeložen jako léta "učednická" a "tovaryšská"), vyrovnanost 
vojenských sil (str. 45, rovnováha .... ), o vzájemném snížení ozbrojených sil (str. 45, o 
oboustranném ..... ). Za diskusi stojí i užívání slov "Bundeswehr" (str. 9 aj.) a vhodnost 
překladu slova "Macher" jako "machr" (str. 9 aj. - v češtině patří do jiné stylistické roviny). 
V práci jsou některé gramatické a stylistické chyby a nedostatky, popř. prohřešky 
korespondující s chybami rozšířenými v dnešní češtině v médiích apod. Například: stáhnul 
(str. 15, správně: stáhl), historicky důležitých rozhodnutí, kter~ (str. 21, správně: která), 
usilovalo k tomu potřebné ctnosti (str. 42, dvě předložky nemohou stát vedle sebe), přešel do 
publicistiky (str. 17, správně: k publicistice), vášeň k rozumu (v titulu a vícekrát v textu, 
správně: pro rozum). 
Stylisticky chudě působí i opakovaný doslovný překlad obratu obvyklého v němčině i 
v angličtině: o osm týdnů později (str. 8), o rok později (str. 9), o den později (str. 16) aj. 
V češtině je přirozenější užívat vazby: za osm týdnů, po roce, příštího dne, den poté, 
následující den atd. 
I když diplomantka věnuje v komentáři pasáž nahrazování německého pasíva českým 
aktivem, sama pasívum zbytečně (a občas přímo nevhodně) používá, a to i v textech, které 
nejsou překladové (např. "aby mu bylo rozuměno" - str. 7, "čtenářům jsoujimi (tj. novinami) 
zprostředkována fakta" - str. 31). Stejně tak by bylo mnohde vhodnější přeložit německé 
substantivum do češtiny slovesem, aby nedocházelo k nakupení substantiv. Tyto i další 
návrhy a opravy jsou vyznačeny přímo v textu práce. 
Diplomantka nemá ujasněné pojmy "literatura primární" a "literatura sekundární". 

Uvedené připomínky však nesnižují kvalitu práce, která je pečlivá a zmíněné drobnější 
nedostatky vyvažuje obratnými překlady jiných, ne vždy překladatelsky snad!lých, míst 
v textu. 
Práci hodnotím jako velmi dobrou. 

V Praze 17. června 2010 doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc. 


