
Posudek bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Petr Felčer 

Název práce: Komentovaný překlad: L’Algérie des Français 
      

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 
Středně náročný populárně-naučný text, jehož složitost spočívá zejména v historických a 

mimoevropských reáliích a v nedostatečně explicitní stylizaci originálu. 
 

Překlad je kvalitní, snadno redigovatelný, terminologie a reálie jsou převedeny pečlivě a s řádným 

vysvětlením v komentáři. Posuny smyslu jsou zcela ojedinělé (str. 12: voir la victoire au bout de son 

fusil, dancing, retranché). Překladatelsky výhodným rysem zdrojového textu je relativně jednodušší 

syntax, obtíže naopak působí náznakové podání některých informací a nižší koherence (např. str. 19). 

Stylizace českého textu je – až na drobné výhrady – bezproblémová. 
 

Překlad bons offices jako dobré služby je zřejmě terminologicky v pořádku, ale působí neobvykle – 

např. evropské mezinárodně-politické texty používají častěji termín zprostředkování (str. 13). 

Diskutabilní je zmínka o tom, že francouzština využívá „daleko méně“ lexikálních kohezních 

prostředků (str. 30). V pasáži o metodě transliterace jsou uvedeny všechny použité podoby, ale není 

zcela jasně řečeno, jakou metodu překladatel zvolil (str. 34). 
 

Komentář je dobře strukturovaný a obsažný. Ocenit lze i zmínku o lexikálních jednotkách, které 

v textu nejsou doloženy, ač by je bylo možné čekat (např. pied noir). 
 

Navrhuji hodnocení známkou výborně. 
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1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
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