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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

1

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

2

Body celkem 6



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:
Bakalářská práce Moniky Zenkerové se zaměřuje na překlad části brožury z řady
Informationen zur politischen Bildung (díl 277, r. 2002) vydávané německou Spolkovou
centrálou pro politické vzdělávání. Jedná se o text snažící se nejvyšší možnou měrou o
politickou korektnost, obsahovou vyrovnanost a kulturní neutrálnost, jehož funkce je čistě
informativní. Takový text patří na překládání mezi jednodušší. To nic neubírá na kvalitě
překladu, který M. Zenkerová vyhotovila. Jedná se o překlad, jemuž lze vyčíst jen velmi
málo:
 pravopis: str. 14, 15, 19, 22;
 gramatika (vč. syntaxe): str. 11, 15, 17, 19, 22, 23;
 lexikum: str. 20, 21;
 styl: str. 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18;
 sémantika (vynechávky, přidání, posuny): str. 11, 13, 19, 20, 21.

Druhá část práce je velmi dobrým teoretickým posouzením vlastního překladu, s těmito
obecnými výhradami:
 místy je zbytečně repetitivní (str. 26 et passim);
 u některých sporných tvrzení chybí příklady k podpoření argumentace (str. 33);
 u překladatelských postupů čerpá autorka z různých zdrojů (Knittlová, Levý), ale neuvádí

vždy zdroj (str. 37);
 otázka posunů u Popoviče je redukována na maktrostylistickou rovinu (str. 41);
 krátká citace děl je uvedena v poznámce pod čarou namísto – standardně – v závorce v textu

(kupř. Knittlová et al. 2010: 19);
 u některých zdrojů v bibliografii není citace podle normy.

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení „výborně“ (1).

Obhajoba by se mohla zaměřit na tyto otázky:
 Jaký je rozdíl mezi překladatelskou a translatologickou analýzou?
 Jaké československé a jaké německé modely překladatelské analýzy znáte?
 Jaké československé a jaké německé modely translatologické analýzy znáte?
 Jak vypadá Popovičova typologie posunů na mikrostylistické rovině?

V Praze dne 3. 9. 2013 Oponent: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.

____________________________________________

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


