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Posudek bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Libor Nenutil 
 

Název práce: La peur du loup 
(CARBONE, G.. La peur du loup. Paris : Gallimard, 1993) 

 

 
Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

 
A (1-5)

1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 
koherence 
 

 
 
3 
 

 
B (1-5)

2
 

Stylistická vhodnost (adekvátnost originálu a funkci překladu),  
koheze,  AČV 
 

 
 
2 

 
C (1-5)

2
 

Technická stránka: 
Gramatika, pravopis 
Interpunkce, překlepy 
Převod dat a jmen 
 

 
 
 
1 

 
D (1-5)

2
 

Komentář 
 

 
 
3 

 
Body celkem 
 

 
9 

 
Poznámky hodnotitele a témata k diskusi 

Překlad textu zajímavého tematicky i zpracováním – náročného terminologicky, na překlad složitého 
nejen pro přírodovědnou tematiku, ale i pro množství historických i literárních odkazů.  
Překlad prozrazuje jistou nezkušenost v práci s textem obdobného rozsahu a obtížnosti: student se 
očividně s chutí zaměřil na řešení nejsložitějších pasáží (překlad přímých i nepřímých citací z 
historických textů, dohledávání ekvivalentů z oblasti lidové slovesnosti či dnes již dávno 
nepoužívaných přírodopisných termínů atp.), avšak menší pozornost věnuje ostatním částem textu.  
Je vidět, že metoda překladu je volena uvážlivě, po vyhodnocení všech aspektů zdrojového i 
vznikajícího cílového textu. Neporozumění či nedostatečné pochopení zdrojového textu není 
alarmující, ale vyskytuje se často (závažná místa jsou v textu práce komentována a vyznačena) a 
bývá příčinou malých i větších významových posunů. 
Český text dává znát, že student pečlivě hledá formulace, někdy se bohužel spokojí s hezkou, avšak 
nepřesnou variantou. Za nešťastné považuji pouze rozhodnutí zásadně krátit věty – text tak místy 
mění charakter, působí úderně, příliš rytmicky, popřípadě až polopaticky. Obdobně sporný se mi jeví 
přístup k práci se slovesnými časy – tam, kde má ve zdrojovém textu užití prézentu jistou funkci (např. 
s. 18, kdy se popisované události „odvíjejí čtenáři před očima“, a text tak získává určité napětí), jde 
převod do minulého času v češtině proti tomuto autorskému záměru.  
Protože jde o text k překladu náročný, výsledná verze by jistě v případě publikování byla záležitostí 
bohaté diskuse s redaktorem textu. Chyby, které se v něm vyskytují, lze odstranit jak pečlivější 
korekturou autora překladu, tak posléze při redakčním zpracování. 
Komentář se vyznačuje zásadním nedostatkem, a to (snad upřímnou) snahou formulovat „vědecky“, 
přičemž výsledkem je místy nesrozumitelný, místy až směšný text, kde jsou často i banální 
konstatování zaobalena do komplikované mnoho neříkající vaty (formulace typu „nesouměrný obsah 
vědomí recipienta francouzského, kterému je text primárně adresován, a recipienta českého, jenž je 
adresátem překladu“; „na vědeckého pracovníka je její jazykový projev živý a zajímavý“ jsou na hranici 
výsměchu teorii překladu). Nesouhlasím s opakovaně uváděným tvrzením, že „autorka za účelem 
zpřístupnění díla poměrně značně beletrizuje“ (s. 33), případně že zdrojový text má „silnou 
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beletrizační tendenci“ (s. 32) – zde měl student zřejmě na mysli, že slohotvorné postupy výkladový a 
popisný v textu doplňují i prvky postupu narativního. „Beletrizovaný“ text by znamenal, že estetická 
funkce převáží nad referenční, jeho dokumentární charakter by musely doplňovat fiktivní, smyšlené 
pasáže – ani jeden z těchto aspektů zde není patrný (vyjma několika přímých a nepřímých citací 
historických dokumentů a literárních textů). 
 
Všechny chyby a připomínky jsou vyznačeny v textu práce. 
 
Předložený bakalářský překlad dokládá, že student má předpoklady pro překladatelskou práci. Na 
začátek si ale vybral opravdu těžký text, kde si odpovídajícím způsobem vyhrál se složitými prvky, 
nicméně nevěnoval patřičnou pozornost i zdánlivě nedůležitým aspektům. V teoretické reflexi je třeba 
pamatovat na to, že hlavní je obsah sdělení: forma se mu musí přizpůsobit.   
 
 
 
V Praze dne: 19. 6. 2012                                Člen komise: ____________________________ 
         (podpis) 
 

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


