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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 

2 

E (1-5)2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

2 

 

Body celkem 

 

11 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  Vojtěch Badalec si vybral poměrně obtížný text, a 

to nejen z hlediska obsahového, ale i stylistického. S úspěchem se zhostil nároků na ověřování 

řady reálií ze španělské kinematografie i kultury obecně. Přesto mám k této složce práce 

několik poznámek: 

1. Název filmu Calle mayor (str. 8.) je v češtině uváděn jako Hlavní třída. 

2. Proč je u názvu filmu The Changeling (str. 10) ponechán i španělský překlad (srov. 

např. řešení dalších názvů str. 11)? 

3. Uvažoval autor o tom, že název filmu Querido Rafael (str. 16) by bylo možno do 

češtiny převést jako oslovení? 

Další připomínky se týkají jazykové stránky práce: 

1. Autorovi se často nepodařilo překonat závislost na syntaktické struktuře originálu 

(výrazně se tento nedostatek projevuje zejména na str. 18. – 20) 

2. Jako problematické hodnotím často rovněž vyjadřování intenzity (vyznačeno v textu). 

3. Zjevným nedopatřením je psaní velkých písmen v komentáři na str. 41. 

V komentáři vysoce hodnotím jeho teoretickou podloženost a schopnost aplikace odborné 

literatury, naopak postrádám závěrečnou syntézu problematiky překladu textu práce. 

Celkově hodnotím bakalářskou práci V. Badalce jako zdařilou a předběžně navrhuji známku 

velmi dobře s tím, že definitivní hodnocení bude stanoveno na základě průběhu a výsledků 

obhajoby. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
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