Posudek bakalářské práce
Jméno studenta: Kateřina Drašnarová
Název práce: Das alte China
Části hodnocení
A (1-5)1
Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost,
koherence v překladu
B (1-5)2
Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení
vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV
C (1-5)2
Technická stránka celé práce:
Gramatika, pravopis
Interpunkce, překlepy
Převod dat a jmen
Bibliografické citace, poznámky pod čarou
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
E (1-5)2
Teoretická podloženost komentáře
(kontrastivní lingvistika, translatologie)
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a
cílovém kulturním prostředí
Body celkem

Počet bodů
1

1

2

1

2

7

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:
Bakalářská práce Kateřiny Drašnarové je celkově na velice dobré úrovni. Diplomantka se při
překladu nedopustila žádných významových odchylek od originálu, které by zároveň
nepodchytila v komentáři. Překlad stylově odpovídá originálu a jeho autorka v odborném
komentáři prokazuje promyšlenost jednotlivých překladatelských řešení.
Z textu překladu i komentáře je patrný hluboký zájem diplomantky o danou problematiku,
vysvětlivky v textu překladu i v dodatku za ním jsou voleny citlivě a vhodně.
Práci bych vytkla několik nedostatků na rovině formální / gramatické, především jde o chyby
v interpunkci (8, 10, 11, 26 atd., viz přímo v textu práce) a nejednotné užívání některých
znamének (např. pomlček, resp. spojovníků - str. 22n).
Odborný komentář trpí místy stylovou nevyvážeností. Diplomantka na jedné straně s oblibou
užívá přechodníky (budiž jí ke cti, že správně) a některé výrazy, které je možné označit za
knižní nebo archaizující (jakož i), na druhé straně však do textu mísí řadu výrazů hovorových
(pozor zejména na často se opakující spojení „co do“ - str. 26n), které by se v odborném textu
v takové míře vyskytovat neměly. Komentář také obsahuje několik formulačně slabších míst
(26, 36). Bylo by vhodné odkazovat v rámci komentáře častěji na sekundární literaturu,
zvláště pokud diplomantka užívá translatologické termíny a jejich definice (naznačeno přímo
v textu práce).
Navzdory těmto nedostatkům lze konstatovat, že je práce celkově pečlivě propracovaná a na
velmi dobré úrovni. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení stupněm výborně.
V Praze dne: 15. června 2013

Oponent: Mgr. Markéta Zemenová
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4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě
5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě

