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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 

 

 

                      1 

 

Body celkem 

 

 

                      5 



 

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 ruského překladu je český biografický text spisovatelky a publicistky Aleny 

Křivánkové o historicky známé osobnosti, císařovně Sisi. Překlad je náročný z hlediska slovní 

zásoby a reálií, stylu a obraznosti a rovněž z hlediska pragmatického. Diplomantce se podařilo 

vyrovnat se s jeho nástrahami a dospět k překladu, který se vyznačuje přesností a věcnou 

správností, je čtivý, svým stylem vystihuje předlohu a odpovídá žánru. 

Komentář obsahuje podrobnou analýzu originálu, věnuje pozornost strategii překladu, 

prezentuje hlavní překladatelské problémy zvoleného textu a komentuje způsob jejich řešení. 

Výklad je přehledný, systematicky utříděný podle rovin (rovina lexikální, syntaktická, 

gramatická, stylistická, pragmatická, viz obsah; přesnější by ovšem bylo gramatickou rovinu 

nazvat morfologickou). 

Zvláště oceňuji pečlivé zvažování pragmatického faktoru při překladu a odpovědný přístup 

k překladu reálií, o čemž svědčí i použitá literatura (jíž však chybí abecední uspořádání). 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji v závislosti na bodovém 

hodnocení obou hodnotitelů a průběhu obhajoby. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě      

 


