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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

                      2 

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 

 

 

                       7 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Bakalářská práce obsahuje ruský překlad dvou kapitol z knihy Ericha Einhorna 

Fotografujeme zrcadlovkou Flexaret z r. 1960 (Как фотографировать на Flexaret) a 

odborný komentář k tomuto překladu.  

Předlohou překladu je odborný text z oboru fotografické techniky, který zachycuje jednu 

z dnes již historických etap jejího vývoje. Obě přeložené kapitoly, Který přístroj zvolit 

(Выбор подходящего устройства) а Obsluha přístroje Flexaret (Фотоаппарат Flexaret в 

использовании), jsou, jak správně v komentáři uvádí diplomant, svou povahou texty 

instruktivního charakteru, v nichž se spojuje funkce informativní s funkcí konativní. Zde bych 

vyzvedla zvláště skutečnost, že diplomant si je vědom změny potenciálních recipientů 

ruského překladu (současní sběratelé, zájemci o historii fototechniky a fotografování) oproti 

původnímu širšímu okruhu čtenářů originálu (běžní uživatelé fotoaparátů řady Flexaret) a 

přizpůsobuje tomu strategii překladu, což se projevuje hlavně ve snaze více zdůraznit funkci 

informativní. Text je z odborného hlediska náročný, vyznačuje se bohatým výskytem odborné 

slovní zásoby (internacionalismů i slov domácích, nevyjímaje profesionální žargon). Překlad 

přesahuje požadovaný rozsah, má 27 NS. Je zpracován s dobrou orientací v oboru a čtivým 

odborným jazykem. V překladu se vyskytly určité nepřesnosti, vynechávky (hlavně s. 25 a 

40) a nedostatky v kohezi (s. 13, 29). Celkově má ovšem překlad velmi dobrou úroveň. 

Odborný komentář zohledňuje všechny hlavní problémy originálu i překladu, o čemž 

svědčí  jeho obsahová struktura. Diplomant věnuje nejprve pozornost překladatelské analýze 

originálu a strategii překladu, dále pak typologii překladatelských problémů a způsobům 

jejich řešení a nakonec typologii překladatelských transformací. Vyzvedla bych zejména 

analýzu lexikálních problémů v kapitole Typologie překladatelských problémů a jejich řešení. 

Diplomant si zde všímá zastarávání technických reálií a termínů, polysémie termínů (osvit – 

свет, экспозиция, выдержка [doba osvitu – значения выдержки]), termínů 

bezekvivalentních a nestandardních, ale i neformálních výrazů profesionálního žargonu. 

Bakalářská práce má veškeré předepsané náležitosti a splňuje požadavky, které jsou na ni 

kladeny. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit ji v závislosti na průběhu 

obhajoby známkou výborně až velmi dobře. 

 

Témata k diskusi: 

1. V rámci analýzy syntaxe originálu se v komentáři hovoří o 1. os. pl. jako o plurálu 

autorském («авторское мы»). Ten je ve své čisté podobě plurálem skromnosti. 

V českém textu jde ovšem o autorský plurál modifikovaný, který se nevztahuje jen 

k samotnému autorovi. Je hojně užívaný v českých instruktivních textech (v ruských 

textech je jeho výskyt nižší). Jak se tento autorský plurál nazývá? 

2. V komentáři se poukazuje na to, že českému autorskému plurálu odpovídají v ruském 

překladu neosobnější ekvivalenty. Hrají zde kromě vlastností jazykového systému 

nějakou roli i textové žánrové konvence?  

3. Některé termíny, které jsou v komentáři řazeny k bezekvivalentním (např. 

ohebná/drátěná spoušť, předsádková čočka) lze dohledat ve starších technických 

slovnících, viz Česko-ruský technický slovník, Praha: SNTL – Moskva: Sovetskaja 

enciklopedija 1973 nebo ve starších návodech k obsluze fotoaparátu. 

4. Papíry se buď vyvolávají jen krátce, byly-li přeexponovány (jsou proto šedivé a 

bezvýrazné), nebo se vyvolávají mnohem déle, „moří se“ (jsou pak bezvýrazné, 

závojované a skvrnité). S.45. 

Фотографии проявляются или слишком быстро, если они были переэкспониро- 

ваны (от этого они бывают вялые и невыразительные), либо, наоборот, 

слишком долго, фотограф их „изводит“ проявкой (на нем появится „вуаль“). 

S.29, komentář s.48. 

 

 

 

 



 

V komentáři se zamýšlíte nad překladem fotografického profesionalismu „moří se“ a 

uvádíte: „...он не имеет эквивалента в русском языке. В связи с этим мы 

выбрали дословный перевод слова и заключили его в кавычки, что не изменило 

экспрессию, изначально заложенную автором в предложение“ (s. 48). Podívejte 

se do Slovníku spisovného jazyka českého na významy slovesa mořiti. V jakém z 

významů je toto sloveso užito v českém textu? Od toho se pak bude odvíjet i jeho 

překlad do ruštiny a zjistíte, jak je to vlastně s jeho ekvivalentem. 

Závojování, závojovaný překládáte vždy opisně verbonominálním spojením se 

substantivem „вуаль“. Přitom v profesionálním jazyce fotografů se běžně vyskytuje 

analogický ruský ekvivalent jak k substantivu závojování (viz např. výše uvedený 

slovník), tak i k adjektivu závojovaný. Kdybyste užil v závěru věty tvar adjektivní, 

jistě byste v překladu nevynechal adj. bezvýrazné a skvrnité. 

5. Odborný text vyžaduje značnou přesnost, kterou jste místy nedodržel. Podívejte se 

kritickým okem na svůj překlad následující věty a pokuste se zformulovat ho přesněji. 

Vestavěný elektrický osvitoměr není výhodný, spíše naopak. Zvětšuje váhu a objem 

přístroje, činí jej nápadnějším a choulostivějším. 

Внешний экспонометр не является удачным решением, скорее наоборот, при 

его использовании увеличивается вес и объем устройства, из-за чего камера 

бросается в глаза. 

6. Škoda, že v překladu zůstaly některé chyby z nepozornosti, srov. blesk držíme v jedné 

natažené ruce – фотоаппарат находится в одной вытянутой руке (s.20/10), 

denní a roční doba – дневная/ночная съемка (s.33/20), krajina s temným popředím – 

пейзаж с темным задни планом (s.33/20), ostrost objektivů – резкость объекта 

(s.33/21). K  chybám tohoto druhu patří také vynechávky a překlepy. Vždy jim 

věnujte pozornost, zbytečně snižují kvalitu překladu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 16. 06. 2015                        

 Oponent 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 

 


