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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Pavla Hlínová si pro svoji bakalářskou práci zvolila téma zajímavé (a – nutno dodat – 

prakticky využitelné a v tomto ohledu bezpochyby přínosné i pro autorku samotnou), jehož 

zpracování navíc vyžaduje nejen teoretické, ale i praktické analytické schopnosti, včetně 

schopnosti samostatné práce s primárním materiálem. Téma současně navazuje na 

absolvované kurzy (zejména ty překladatelské), autorka při jeho zpracování v praxi využívá 

nabytých vědomostí a zároveň dále analyzuje materiály shromážděné v rámci Polsko-českého 

a česko-polského překladatelského semináře realizovaného na KSES FF UK.  

 Cíle práce jsou formulovány srozumitelně a adekvátně druhu i rozsahu práce (jakkoli 

došlo v průběhu psaní k omezení původně zamýšleného počtu analyzovaných studentských 

překladů vzhledem k poměrně značnému rozsahu takto získaného materiálu). Během psaní 

bakalářské práce došlo k přesnějšímu vymezení vybraných teoretických konceptů a 

podstatných pojmů, s nimiž autorka pracuje, což hodnotím kladně. Autorka si nakonec jako 

zastřešující zvolila koncept tzv. negativních transferů (viz zejména práce Pösingerová, K.: 

Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí, 

Praha 2001), což lze pokládat za vhodný nástroj k analýze studentských překladů (za 

předpokladu překladu z polštiny do češtiny v okamžiku, kdy jsou autory analyzovaných 

překladů – v různém poměru – čeští a polští mluvčí). Takový přístup zároveň umožňuje 

zajímavé srovnání řešení vybraných překladatelských problémů na jedné straně českými a na 

druhé straně polskými rodilými mluvčími (což je však současně problematika, která nakonec 

zůstala stranou zájmu autorky).  

 Bohužel je nutno konstatovat, že – pravděpodobně zejména v důsledku ne zcela 

ideálního časového rozvržení zpracování tématu – zůstala v práci Pavly Hlínové právě 

analytická část poněkud ochuzena (významnou část těchto kapitol navíc představují samotné 

analyzované texty – přepis polských originálů a doplněné autorčiny překlady, které se měly 

stát základem pro srovnání se studentskými překlady a pomůckou pro jejich analýzu). Při 

analýze se autorka práce zaměřuje zejména na problematické či nevhodné fragmenty 

studentských překladů, které kategorizuje s ohledem na jednotlivé jazykové roviny (ne vždy 

zcela důsledně), k nimž přidává ještě problematiku interkulturních transferů (byť velmi 

stručně – není uvedeno, zda např. z důvodu absence adekvátních příkladů v analyzovaném 



korpusu textů). Autorka je schopna nacházet v překladech problematická místa a vyhodnotit, 

v čem tato problematičnost spočívá, u řady uváděných příkladů je však její následný komentář 

pohříchu stručný, schází navíc výraznější propojení těchto parciálních analýz apod. (viz např. 

s. 41, kde je namísto komentáře uveden pouze citát z práce E. Lotka – viz pozn. č. 55). 

Nejpodnětnější je z mého pohledu část věnovaná lexikální rovině, respektive problematice 

užití (stylisticky či jinak) nevhodných výrazů; umocněno je to ještě také výběrem jednoho 

analyzovaného textu starší provenience, který klade poměrně specifické nároky na práci 

překladatele. Autorka práce si uvědomuje problematičnost explicitního rozlišení mezi 

negativním transferem a nevhodným překladatelským řešením (s. 54) a v případě některých 

uváděných příkladů se také pokouší identifikovat důvody, jež vedou ke zvolení nevhodného či 

neadekvátního řešení (v tomto ohledu je např. zajímavá úvaha o roli zvolené míry expresivity, 

viz s. 57).  

 Za nedostatečný lze považovat závěr práce. Autorka zde často opakuje určité obecné 

fráze či konstatuje obecná klišé („Překlad je krásná, tvůrčí a obohacující vědecká disciplína i 

volnočasová aktivita, která rozvíjí lidského ducha.“ s. 61), schází naopak určitý pokus o 

syntézu a shrnutí parciálních analýz.  

 

2. Klady práce 

Za klady předložené práce lze považovat samostatné zpracování shromážděného primárního 

materiálu (byť spíše v rovině konkrétních jednotlivých problémů) a poměrně solidně 

zpracovanou teoretickou část práce, kde autorka prokázala znalost základních pojmů i 

translatologických konceptů (včetně práce se základním penzem příslušné odborné literatury).  

 

3. Nedostatky práce 

Za nedostatky předložené práce považuji zejména méně kvalitně (příliš stručně) zpracovanou 

analytickou část (autorka mimo jiné nevyužila vše, o čem pojednává v úvodních kapitolách po 

teoretické stránce) a chybějící shrnutí analyzované problematiky. Práce navíc trpí určitými 

formálními nedostatky (interpunkce, překlepy apod.). 

 

4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

Viz zejména uvedené nedostatky práce.  

 

5. Případné další vyjádření 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. Doporučuji práci 

k obhajobě. Navrhuji klasifikaci velmi dobře (za předpokladu, že dojde k vyjasnění některých 

výše uvedených sporných momentů, zejména ve vztahu k analytické části práce).  
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