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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 

 

                  2 

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 

 

 

                    1         

 

Body celkem 

 

 

                     7     



Překladatelsky náročný text: poslední kapitola knihy Gainsbourg par ses interprètes (portraits, témoignages et 

entretiens), jíž je rozhovor autora publikace Frédérica Regenta s Jane Birkinovou, která vzpomíná na své soužití 

s francouzským umělcem Sergem Gainsbourgem.   

Originál (publicistický text), záznam spontánního mluveného projevu formou odpovědí na otázky formou 

interview přináší v subjektivním podání množství informacím (objektivní jsou zde vlastní jména, data, místa, 

názvy písní, filmů, dobové reálie). Přímá řeč odpovídající osoby obsahuje sama o sobě ještě další přímé řeči 

popř. řeči nepřímé (interpretace toho, co řekl Gainsbourg či někdo jiný). Původní text má specifickou dynamiku 

a mj. je velmi čtivý. Vedle rozšifrování nejasných míst v originálu se překladatelka musela vypořádat s řešením 

množství dobových reálií všeho druhu. Nejobtížnější bylo nalezení ekvivalentu dynamiky sdělení a udržení 

stylistické vyváženosti.  

Předložený překlad prokazuje, že jeho úskalí si autorka uvědomovala a snažila se o vytvoření stylizované 

imitace spontánního projevu. Při tom se ovšem neubránila nepřesnostem popř. i neobratnostem ve vystižení 

významu, stylistického odstínu nebo dynamiky mluvenosti. (Nepřehledná syntax: 2. polovina prvního odstavce 

na str. 9, na str. 13 nahoře, 22 nahoře, 23, 24; nejasná logika: str. 17 dole, 18 nahoře, 18 dole; souslednost 

časová: str. 17 a 19 dole, 20 nadpis; těžkopádnost na úkor dynamiky typické pro interview: např. str. 24 dole).    

I přes četnost drobných oprav, které jsem zanesla do textu překladu, považuji výsledek práce T. Kortusové za 

velmi zdařilý, prokazující překladatelský talent. Udržet přesný význam a stylistickou vyváženost u tohoto textu 

není snadné ani pro zkušeného překladatele. S ohledem na tento fakt jsem přistupovala i k hodnocení překladu.    

Za problém, který může být součástí diskuse při obhajobě, považuji důsledné nepřechylování ženských příjmení 

a dále formulace v závěru práce, týkající se „stylistických neobratností“ originálu a „zásahů“ překladatelky 

v zájmu jeho „zjednodušení“ a „zlogičtění“ v českém překladu.   

Komentář je dobře strukturovaný, obsáhlý; záměr konfrontovat interview s Mukařovského definicí dialogu se mi 

nezdá efektivní. Vítám zařazení problematiky časového odstupu vnímaného mladou generací Francouzů.  .  

Práci Terezy Kortusové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.  

V Praze 16. 6. 2015                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


