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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 

 

 

 

                     3 

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 

 

 

 

                      3 

E (1-5)
2
 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

 

                      3 

 

Body celkem 

 

 

                      13 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Bakalářská práce je komentovaným překladem a jako taková obsahuje dvě části: 1) překlad 20 

normostran textu a 2) odborný komentář k překladu. 

Předlohou  překladu je ruský autobiografický text specifický tím, že se jedná o mluvené 

vyprávění převedené do psané podoby. Překlad je náročný z hlediska lexikálního, 

syntaktického, stylistického i pragmatického a ne ve všech ohledech se diplomatce podařilo 

ho zvládnout. Pokud jde o věcnou správnost, nedostatky se vyskytly zejména v oblasti 

překladu reálií a ustálených spojení (víceslovných pojmenování a frazémů). K věcnému 

posunu došlo občas i při úpravách syntaktických (srov. např. příklady /184, 186/ uvedené 

v Komentáři na s. 51). V překladu se vyskytly též stylistické neobratnosti. 

Komentář k překladu vychází jednak z translatologických poznatků, zejm. Nordové, Levého a 

Komissarova, a jednak z teoretických poznatků lingvistických (viz bibliografie). Hlavní 

slabinu Komentáře spatřuji v tom, že teoretická východiska a vlastní problémy překladu 

nejsou navzájem dostatečně provázány. Četné důležité problémy, které se v překladu textu 

vyskytly, v komentáři nejsou uvedeny, neuvažuje se o nich, chybí k nim jakákoli argumentace 

(srov. reálie, frazémy, intertextovost) a pozornost je věnována spíše jevům jednodušším (srov. 

např. kapitolu Posuny na gramatické rovině). Právě tento přístup měl také za následek, že se 

v překladu vyskytly chyby, k nimž by jinak (kdyby se tyto problémy staly předmětem 

překladatelské analýzy a interpretace) vůbec nemuselo dojít. 

Přes veškeré výhrady však tato práce splňuje požadavky, které jsou obvykle na bakalářskou 

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

hodnocení obou hodnotitelů a průběhu obhajoby. 

 

V rámci obhajoby by bylo vhodné, aby se diplomantka blíže vyjádřila k těmto svým 

překladatelským řešením a okomentovala je: 

1) ...в Бутырской тюрьме... (184) – ve vězení v Butyru (9) 

…в «Новом мире»... (206) – v deníku Novyj mir (24) 

районное управление культуры – (208) – okresní kulturní řízení (25)            

            ...в Союзах художников и писателей (192) – …ve svazích spisovatelů a umělců…  

            (15)  

            …была вторым секретарем райкома партии...(186) – …byla druhým tajemníkem  

             okresního výboru strany…(10)   

2) научный институт (184 – vědecký institut (9) 

…«враг народа»… (191) – …“nepřítel národa“… (14) 

…начался крестовыый поход против...(195) – …začal křížový pochod proti... (17) 

3) Škoda, že v komentáři nebyla věnována pozornost intertextovosti, např. v případě 

pohádkového pojmu синяя птица 188/12, v případě citátu z bajky Sergeje 

Michalkova «сало русское едят» 197/19 a zejména pak v případě obrazného 

protikladu блудница-монахиня 190/13 v poezii Achmatovové, který pak ve svém 

známém projevu (1946) použil k dehonestaci básnířky Ždanov. V překladu se 

v souvislosti s tímto projevem objevuje český protiklad prostitutka a jeptiška, který 

však není nijak komentován. 

 

 

 

V Praze dne:  02. 09. 2016                                 Vedoucí  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      


