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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 

2-3 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

3-4 

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 

1-2 

 

Body celkem 

 

10,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Martina Matulová si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi zajímavý text (vybrané 

kapitoly z knihy Lenguas y dialectos de España, která je věnována jazykům a dialektům ve 

Španělsku) a lze konstatovat, že překlad poměrně náročného výchozího textu je celkem 

zdařilý. 

Studentka textu porozuměla, a tudíž vypracovala odpovídající a koherentní překlad. Nicméně 

lze na sémantické rovině najít i závažné posuny významu, např. po germánských invazích 

následovala romanizace (str. 19, naopak, v originále je invasiones germánicas que siguieron 

a la romanización);  častá záměna západu a východu (např. str. 14, 23) nebo předcházející  

a následující (str. 14); nepřesné převedení opisných vazeb či spojení zájmen a adjektiv (str. 

18, 24), dále vynechávky (str. 7, 9, 10, 11, 17, 28). Překlad je čtivý, jelikož překladatelka 

dlouhá a květnatá španělská souvětí rozdělila v češtině na kratší a jednoduché věty, což 

oceňuji, nicméně na některých místech považuji překlad za dosti volný.  

Pokud jde o lexikální rovinu, hodnotím kladně, že si překladatelka pevně stanovila užívání 

výrazů kastilština a španělština, dále pak jazyk, nářečí a řeč (k nedodržení došlo jen velmi 

ojediněle). Zvážila bych převod výrazu marcado, možná příznakový (str. 10), případně 

variedad jako varieta (str. 10)?  

Zaměřím-li se na stylistickou rovinu, některá řešení nepovažuji za obratná, vymykají se 

českému běžnému úzu, např. se spíše než díky školní výuce... (str. 9), kulturní třída (str. 12), 

na Baleárech (str. 20), kastilština se stávala jazykem prestiže (str. 23), další nedostatky 

vyznačeny přímo v textu práce.  

Text je velice přehledně členěn, avšak po technické stránce obsahuje překlepy a problémy 

s diakritikou (např. str. 13, 14, 15, 17, 20, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37) či chybu ve shodě (str. 

17). Nicméně za velmi problematické považuji interpunkci u vedlejších vět vztažných (chybí 

čárka na konci), vyznačeno v textu práce. Dále je záhodno dodržovat kurzívu či tučné 

zvýraznění u příkladových vět (např. str. 13, 14, 15, 17, 23, 25 atd.). Rovněž je třeba sjednotit 

pravopis Málaga a Malaga, Druhá a druhá republika, z části a zčásti, reconquista s malým 

písmenem na začátku.  

 

Komentář: 

Text komentáře má velmi přehlednou strukturu a zahrnuje všechny podstatné aspekty 

výchozího textu a celého překladatelského procesu. Kvituji s povděkem, že si autorka pro 

překladatelskou analýzu originálu zvolila jiný model než model Ch. Nordové. Zvolená 

překladatelská řešení jsou navíc doložena názornými příklady.  

 

Komentovaný překlad Martiny Matulové splňuje nároky kladené na bakalářské práce na 

oboru Španělština pro mezikulturní komunikaci.  

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