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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence 

v překladu 

                  

                  3 

B (1-5)2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení vůči 

originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

                  3 

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 

 

 

                    13     



Veronika Trusová si pro svou bakalářskou práci zvolila dvě kapitoly z knihy Goscinny: Faire rire, quel métier!, 

která je věnována životu a dílu známého tvůrce komiksů Reného Goscinnyho. Jak je pro knihy, které vycházejí 

v řadě Découvertes nakladatelství Gallimard, typické, hojně využívají stylistickou rozmanitost a dynamizaci. 

Originál lze zařadit k textům, které kladou na překladatele značné nároky – čtenářsky přitažlivou formou 

kombinuje populárně-naučný styl (odborná terminologie je zde čerpána zejména z oblasti tvorby komiksů, 

literatury, vydávání knih, historie) s prvky publicistiky, slovními hříčkami a hojnými citacemi; výkladový 

slohový postup se prolíná s vyprávěním, uplatnění v něm nachází expresivita a obraznost.  

Vedle běžných překladatelských problémů vyplývajících z rozdílnosti obou jazyků, musela Veronika Trusová 

čelit celému komplexu nástrah. Z řešení, která předkládá, je zřejmé, že si dostatečně osvojila zásady 

překladatelského řemesla. V první části přeloženého textu se vyskytuje víc problematických míst než v jeho 

druhé části, kde jsou úseky (dokonce i delšího rozsahu), na nichž by se nemuselo nic měnit (s výjimkou 

posledních tří stran, které představují doplňující texty a popisky k obrázkům). Předložený překlad inklinuje 

k větší volnosti, a to zejména na začátku. Zaznamenané prohřešky lze shrnout do následujících kategorií: 

1) významové chyby (na s. 7 „padli do zajetí“ místo byli zatčeni; na s. 8 „navštěvoval střední školu“ místo 

druhý stupeň základní školy - collège, „tužkou“ místo perem, chybí uvození citace na konci strany 

„d´après un récit de jeunesse); na s. 11 „živobytí“ místo přežití; na s. 13 „Má to být pro děti“ místo „Je 

to dobré, mládeži…“; na s. 14 „Lišák Reynard“ místo Román o Lišákovi; na s. 15 „struktura“ místo 

zápletka;  

2) vynechané malé části textu (nezávažné: s. 8, 10, 12, 14, 18, větší s. 9 – dvakrát -, 12, 13 – 1 věta, 17, 

22); 

3) chyba ve slovesném čase (s. 9, 15, 16, 22, 23); 

4) koheze, výstavba textu (s. 8, 9, 15) 

5) AČV (s. 9, 10, 21) 

6) transkripce židovského křestního jména (na s. 7 „Simkha“ místo Simcha) 

7) interpunkce s 10, 22, 23. 

Bez ohledu na množství oprav, které jsem zanesla přímo do předloženého textu, jsem upřímně přesvědčena, že 

diplomantka na svém překladu odvedla úctyhodný kus práce. Zvolila si však podle mého názoru text, který nebyl 

jednoduchý, a možná se jí nedostávalo víc času, který by na dotažení některých řešení ještě potřebovala. 

Obsáhlému komentáři bych vytkla poněkud volné zacházení s termíny a používání prvků nespisovného jazyka. 

Možná právě to byl důvod, proč na mě přes svou odbornou stránku místy působil mírně chaoticky. Možná si 

diplomantka neuvědomila, že terminologická nepřesnost snižuje odbornou věrohodnost její reflexe. Komentář 

mj. obsahuje i několik překlepů, zejména v citacích z textu originálu. 

Bakalářskou práci Veroniky Trusové doporučuji k obhajobě kloním se k hodnocení známkou dobře.  

 

 

V Praze 13. 6. 2017                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


