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OTÁZKY PŘEKLADU OBECNÉ ČEŠTINY DO RUŠTINY (NA UKÁZ-

KÁCH Z PŘEKLADU DĚL JOSEFA ŠKVORECKÉHO) 

Vedoucí BP PHDR. ANA ADAMOVIČOVÁ 

 

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

vysoké průměrné malé neuspokojivé 
X    

Splnění cíle a zadání 

BP 

úplné z větší části částečné nedostatečné 

  X  

Výběr literatury  bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

 X   

Teoretické zpracování  

tématu  

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

  X  

Samostatnost a pů-

vodnost zpracování BP 

vysoká  uspokojivá nesamostatná Kompilát 

 X   

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

 X   

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

  X  

Stylová úroveň BP  výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 

  X  

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší Nepatrná 

  X  

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

 X   

 

 

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ 

Úroveň výzkumu a ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší Žádná 

 X   

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké Žádné 

 X   
 

 

Do příslušného rámečku vepište X. 

Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího/oponenta BP (podle uvážení): 

                                                 
1 Nehodící škrtněte. 



 

 

Předložená bakalářská práce má za cíl poukázat na specifika překladu obecné češtiny do ruš-

tiny na základě překladu dvou děl J. Škvoreckého, a sice Prima sezóny a Legendy Emöke. 

Práce se skládá z 5 kapitol: ve třech úvodních, teoretických, se autorka věnuje teorii překladu 

a stratifikaci současného českého a ruského jazyka. Poslední dvě kapitoly obsahují rozbor 

překladu jednotlivých ukázek z obou děl. 

 

Bakalářská  práce má jasnou strukturu a dobře rozpracované kanonické člěnění. Autorka pro-

studovala poměrně rozsáhlou literaturu – Seznam použité literatury obsahuje 26 položek vy-

jma pramenů.V teoretické části ji náležitě cituje, i když např. na s. 8 v pododdíle 1.2.1, 

v němž pojednává o sedmi základních překladatelských postupech, není jasné, zda se citace 

vztahuje k práci M. Hrdličky či D. Knittlové; další příklad neadekvátního odkazu na citaci 

najdeme např. na s. 15 – viz Kraus a dr.). Praktická část práce obsahuje řadu zajímavých po-

střehů a ilustrací různých překladatelských řešení.  

 

Bakalářská práce jako celek nepůsobí však dostatečně konzistentně. V teoretické části, místy 

až značně lapidární, se autorka dopouští některých zjednodušení, terminologických přehmatů 

(uveďme příklad na s. 13 –  dialektologie obecné češtiny; s. 14 – zkrácení dlouhého „í“; 

jmenný pád) či méně obratných formulací z morfosyntaktického, pravopisného či lexikálního 

hlediska, případně překlepů (např. na s. 12 – Svým uživatelům slouží jako komunikační nástroj 

v běžném denním životě, tudíž předávané z generace na generaci; s. 13 – jedným z patrných 

přikladů; s. 16 – intervieu; s. 17 –  zasloužený filolog; s. 18, 35 – hodnotící slovní zásoba; s. 

20 – využití predikativ jako sloves; s. 22 – ruský analog; s. 21 – člen věty; s. 27 – rozhovorná 

forma; s. 30 –  podle ruských slovníku; matyka; s. 31 – pohyblyvá, poskakujicí bytost; s. 37 – 

zůstala zachovaná ironie; s. 41 – v danné ukázce; s. 42 – smíšenné kódy).   

 

V praktické – mnohem přínosnější části – se řazení a výběr jednotlivých příkladů včetně je-

jich rozboru neobešly bez jistého nahodilého a nesyntetizujícího výčtů jednotlivostí. Komen-

táře jsou někdy příliš krátké (s. 26). Místy se ve svém výkladu autorka zřejmě nechala strh-

nout barvitým jazykem postav z románů Škvoreckého a sklouzla tak do expresivní roviny 

jazyka mluveného, nikoli psaného.  

 

Přes výše uvedené výhrady práci celkově hodnotím kladně, mimo jiné i kvůli samostatným 

úsudkům a velkému úsilí, které autorka vynaložila v jednotlivých fázích vzniku této práce. BP 

splňuje tedy požadavky na ni kladené, navrhuji ji k obhajobě a hodnotím ji jako dobrou. 

   

 

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

 

1. Při obhajobě stručně okomentujte a opravte nepřesnosti uvedené ve třetím odstavci. 

2. Pokuste se shrnout hlavní překladatelské postupy při překládání obecné češtiny do ruš-

tiny a doložte je příklady.   

 

 

 

 

Klasifikace:   výborně         velmi dobře               dobře               nevyhověl(a)           
       X 



Doporučení pro event. přepracování: 

 

 

 

V Praze dne 8. 8. 2014  

 

 

                                                                              ……………………………………. 

                                                                    Podpis vedoucího/oponenta BP   
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Pracoviště vedoucího/oponenta BP 


