
Posudek bakalářské práce 

 

Jméno studenta: Vojtěch Badalec 

Název práce: Komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy „20 nuevos 
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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

1-2 

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 

1-2 

 

Body celkem 

 

10 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Překlad:  

Vojtěch Badalec si pro svůj komentovaný překlad zvolil velmi zajímavý text (vybrané 

kapitoly z knihy 20 nuevos directores del cine español, která obsahuje biografické 

medailonky zabývající se životem a dílem vybraných španělských filmových režisérů) a lze 

konstatovat, že překlad dosti náročného výchozího textu je zdařilý. 

 

Na sémantické rovině nedošlo k závažným posunům významu, student textu porozuměl,  

a tudíž vypracoval odpovídající a koherentní překlad. Nicméně některá překladatelská řešení 

nepovažuji za obratná, vymykají se běžnému českému úzu či výrazně závisí na originálu (str. 

13 se nám jakožto otrok této duality prezentuje rozštěpený mezi omezením náhražek  

a vlastním diskurzem, dále např. 10, 16, 17, 20). Rovněž lze ojediněle nalézt vynechávky (str. 

7 el segundo hijo). 

 

Pokud jde o lexikální rovinu, oceňuji, že překladatel pečlivě ověřil terminologii a fakta. Velmi 

kladně hodnotím skutečnost, že student konzultoval problematické pasáže a termíny 

s rodilými mluvčími nebo s odborníky pro danou oblast. Autor překladu se dostatečně 

seznámil s tématem překládaného textu a provedl podrobnou rešerši o španělské 

kinematografii.  

 

Text je velice přehledně členěn, obsahuje několik překlepů či problémů s diakritikou a rovněž 

chyby v interpunkci (vyznačeno přímo v textu práce).  

 

 

 

Komentář: 

  

Text komentáře má velmi přehlednou strukturu a zahrnuje všechny podstatné aspekty 

výchozího textu a celého překladatelského procesu. Zvolená překladatelská řešení jsou navíc 

doložena názornými příklady. Nicméně za velkou „vadu na kráse“ považuji druhou část 

komentáře, která je po technické stránce poněkud ledabyle zpracovaná (interpunkce, překlepy, 

především pak psaní velkých a malých písmen, str. 40, 41). 

 

 

 

Komentovaný překlad Vojtěcha Badalce splňuje nároky kladené na bakalářské práce na oboru 

Španělština pro mezikulturní komunikaci.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne: 8. června 2017                     Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Vavroušová, Ph.D. 

 

 

___________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


