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1

Jméno a příjmení autora NASTASYA SHUBINA

Studijní obor ČEŠTINA PRO CIZINCE

Název bakalářské práce MOŽNOSTI PŘEKLÁDÁNÍ POEZIE. KRITIKA PŘEKLADU SKÁ-

CELOVÝCH BÁSNÍ DO RUŠTINY

Oponent BP DOC. PHDR. MILAN HRDLIČKA, CSC.

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

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné
x

Do příslušného rámečku vepište X.

                                                
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):

Doporučoval bych psát bibliografické odkazy přímo do textu, nikoliv do poznámkového 
aparátu. V kapitole o stavu dnešní teorie (uměleckého) překladu by bylo dobré více 
zpracovat (nebo alespoň naznačit) otázku posunů v cílovém textu, problematiku zamě-
ření autora a překladatele na čtenáře, dobovou a společenskou podmíněnost cílového 
textu, otázku stárnutí překladu. 
Velmi pozitivně hodnotím komentář překladů a autorčin vlastní převod Skácelových 
veršů.
Pokud jde o odbornou literaturu, které k danému tématu není mnoho, doporučuji i ně-
které další zahraniční práce, např. monografii Mariána Andričíka Preklad pod lupou 
(Levoča 2013), v níž se zabývá překladem písňových a básnických textů.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:

1) Na str. 16 autorka hovoří o nutnosti převést záměr autora. Nebylo by vhodnější hovořit o 
potřebě přetlumočit způsob autorovy realizace svého komunikačního záměru?
2) Jak se autorka staví k otázce nebezpečí adaptace předlohy? Kde spatřuje hranici mezi pře-
kladem adekvátním a mezi dezinterpretací předlohy?

Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a)
                                    X
Doporučení pro event. přepracování

V Praze  dne 17.8.  2015
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