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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

                    1 

B (1-5)
2
 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

                    1 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

 

 

                     2 

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 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Bakalářská práce je komentovaným překladem odborného textu z rané historie východních 

Slovanů. Diplomantka se v ní dokázala erudovaně vyrovnat s překladem obtížného odborného 

textu se značně složitou syntaxí a množstvím odborných reálií, zejména z raného středověku. 

Komentář promyšlený, a to jak z hlediska své struktury (viz obsah), tak z hlediska analýzy 

originálu, volby překladatelské koncepce a řešení překladatelských problémů. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně. 

 

Vzhledem k zaměření textu bude předmětem diskuse převážně řešení překladu odborných 

výrazů a reálií. 

1. Nedodržení jednotného překladu: 

 Merjové (s. 9) × Merové (s. 12) – který z názvů tohoto národa odpovídá 

odbornému úzu? 

 Podněpří × Podněproví – vedle prvního názvu (který je zdůvodněn 

v komentáři) se do překladu vlivem interference vloudil i druhý.  

 Балтика – nejednotný výskyt správného ekvivalentu Baltské moře vedle 

nesprávného Pobaltí. Srov. např. od Pobaltí k Černému moři (s. 14) místo od 

Baltského k Černému moři. 

2. Слово о погибели русской земли – diplomantka uvádí vlastní překlad: Slovo o zániku 

ruské země. Existuje však užívaný přesnější český ekvivalent, srov. např. název této 

památky uvedený ve Slovníku ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů, P. 

nakl. Libri, 2001. 

3. V práci se vyskytuje (velmi omezeně) naturalizace pojmů tam, kde v českých 

historických textech o dějinách Ruska nebývá (srov. kronika, kronikář; первый из 

царей славян (Дир) – první slovanský král (s. 15); princ Batú, Čingischánův vnuk 

(vnitřní vysvětlivka na s. 12). 

4. Nesprávně bylo pochopeno а interpretováno staré slovo книжник (srov. komentář s. 

40, překlad s. 15), na což se váže i nenáležitá doplňující informace v dobách knihtisku 

za rozmachu kyjevsko-pečerských mnichů na počátku 17. stol. 

5. Výborný je nápad přeložit ruskou citaci z PVL откуду русская земля стала есть 

citátem z Erbenova překladu Nestorova rukopisu jako odkud pošla jest země ruská. 

Stejný citát je však použit i jako překlad citace начася прозывати Русская земля, 

srov. např. s.14/586, s. 17/589 nebo s. 16/588, kde se obě citace v originálu vyskytují 

v jednom odstavci.  

6. Do přeloženého textu unikl chybný překlad politického termínu спикер 

Госуданственной Думы (s. 17). Uveďte to na pravou míru. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:   03. 04. 2013                                 Vedoucí  práce: PhDr. D. Oganesjanová, CSc. 

 

____________________________________________ 

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



 


