
Posudek bakalářské práce Ivety Wiegnerové 

Práce obsahuje překlad tří německých publicistických textů a komentář. Texty byly 
zveřejněny v mimořádné příloze německého periodika "Die Zeit" ajsou všechny věnovány 
devadesátinám bývalého německého kancléře Helmuta Schmidta. Autorka texty analyzovala 
podle modelu Christiane Nordové. 

Překladová část práce je zpracována pečlivě, autorka poctivě zvažuje, jak přiblížit informace 
českému čtenáři, a doplňuje do textu vnitřní vysvětlivky. Překlad nebyl snadný a vyžadoval 
aktivní zájem o historické otázky a na některých místech pracné vyhledávání. Přesto autorka 
některým výrazům či souvislostem neporozuměla: 

Zugleich stand er als Verfechter einer Politik des Gleichgewichts Pate bei ... 
Převzal záštitu nad ... (str. 11) 
"Pate stehen bei etw." znamená "fur eine Sache das Vorbild sein"; "einer Sache als Vorlage 
dienen" 
Příklad: "Al s erstes Bundesland hat Niedersachsen im Dezember 2002 eine 
Leistungsbezugeverordnung verabschiedet, die in vielerlei Hinsicht als vorbildlich gelten 
kann und zweifellos rur die Verordnungen in einigen anderen BundesHindern Pate stehen 
wird." 

... Schleyer ... fuhr in eine Falle 
Str. 15: ... se chytil do pasti 
Na Schleyera číhali únosci v místech, kudy pravidelně projížděl. Je jemný rozdíl mezi pastí a 
léčkou, a také měl zůstat zachován význam slova "fahren". 

Allein in der Aktion - und der Chance ihres Gelingens -Iag die moralische Rechtfertigung 
der Harte. 
Nikoli zdůvodnění tvrdosti, ale ospravedlnění. Kromě toho by bylo vhodnější použít více 
sloves, formulace "útočnou akcí a nadějí v to, že se zdaří..." je velmi toporná. Návrh: 
" ... vsadili na akci a na to, že se zdaří a bude tak možno ospravedlnit její tvrdost" 

Wie Metternich mag er sich als Arzt im groj3en Weltspital empfunden haben, der das Elend 
nicht zu steuern vermochte. 
Není možno tvrdit, že se Helmut Schmidt "cítil jako Metternich" (str. 16) v souvislosti s 
jakousi "velkou celosvětovou nemocnicí". Jde o to, že podobně jako Metternich usilovalo 
léčení globálních problémů ("Metternich: Kutscher Europas - Arzt der Revolutionen"). 

Krisenmanagement verlangte sie (die Zeit), nicht Architektonik. 
Překlad "odborná výstavba" (str. 17) je nesmyslný. 

Další nedostatky jsem označila přímo v textu práce. 

Snaha o přesnost na několika místech způsobila, že formulace jsou stěží srozumitelné. 
Např.: Koneckonců mu bylo od začátku jasné, že se může provinit jak jednáním, tak i jeho 
opomenutím. (str. 16) 



Přestože jsem ocenila pečlivost práce, v textu překladu i komentáře nacházím formální 
opomenutí, pokud jde o interpunkci, jednotnou podobu cizích slov (-ismus / -izmus), převod 
jmen (Honeckova NDR, str. 13), použití mezerníku, překlepy. 

Navrhuji pro předloženou práci hodnocení "velmi dobře". ----; 
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V Praze dne 18. června 2010 
Mgr. Monika Žárská 
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