
Posudek na bakalářskou práci 

Předkládá: Andrea Bačíková 

Název práce: Komentovaný překlad, Alicante y su provincia, autor překládaného díla Luis 
Seguín Asín 

Rok předložení práce: 2010, září 

Počet stran bez předlohy: 59 

Autorka rozdělila svoji bakalářskou práci do několika kapitol. 

V úvodu je uvedena anotace práce v češtině, v angličtině, klíčová slova v češtině a angličtině. 

První část práce tvoří text překladu včetně doplňujících článků k vlastnímu textu. 

Porozumění textu, významovou správnost, přesnost a úplnost překladu: předkládaný překlad 
vyhovuje podmínkám kladeným na tento typ překladu. 

Technická stránka týkající se gramatiky, pravopisu, interpunkce atp.: musíme konstatovat 
nesprávné převzetí španělské interpunkce do českého textu (str. 18 překladu: .... pozůstatky 
starobylého města Portus Illiciatanu, s hradbami .... ). Pozornější četba českého textu by jistě 
přispěla k odstranění překlepů (str. 9 ... zásbování). 

Druhou část předkládané bakalářské práce tvoří komentář k překladu. I tento je rozdělen do 
dvou oddílů. 

V prvním se autorka věnuje analýze originálu. Podává funkční charakteristiku textu, všímá si 
úlohy osobnosti autora textu, adresáta textu. Dále se věnuje charakteristice jazykových 
prostředků použitých v textu a jejich překladu do češtiny. Pozornost je zaměřena také na 
problematiku výstavby textu, jeho členění a roli intertextuality. 

Druhá část komentáře se soustřeďuje na překladatelské problémy na různých jazykových 
rovinách. Velkou pozornost věnuje rovině lexikální. Zaměřuje se především na problematiku 
překladu vlastních jmen s přihlédnutím k danému typu textu, tj. cestovnímu průvodci. 

Největší část je pak věnována rovině gramatiky a syntaxe. Menší část je vyhrazena rovině 
stylistické a úloze grafických prostředků. 

Bohužel v obou částech komentáře konstatujeme podobné chyby týkající se gramatiky a 
interpunkce jako v překladu. Jsou označeny přímo v textu. 

Po závěru práce je uveden seznam použité literatury, v němž jsou uvedena díla jak psaná, tak 
elektronická. 

Na základě výše uvedeného navrhuji hodnotit předloženou práci předběžně dob ř e s tím, že 
při obhajobě je možné reagovat na připomínky a vysvětlit je. 
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