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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 

2 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

2 

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 

 

Body celkem 

 

9 



Studentka si vybrala velmi obtížný text zachycující folklor a zvyky na baskickém venkově. 

Vysoká náročnost textu protkaného baskickými výrazy bohužel vedla k řadě významových 

posunů, lexikálních nepřesností a stylistických neobratností, jichž by se studentka při překladu 

snazšího textu jistě dokázala lépe vyvarovat. K některým posunům by nemuselo dojít, kdyby 

se přihlédlo k faktu, že text má, dle mého názoru, i funkci poetickou (což je moje jediná 

významnější výhrada k jinak velmi pěkné teoretické kapitole: krátké věty či používání 

citoslovcí tu jsou prostředky uměleckého výrazu – krátkými větami v přítomném čase při 

popisu sportu vypravěč dynamizuje, použitím citoslovcí chce vyvolat ve čtenáři emoce); proto 

by se mělo více zachovávat originální členění textu, např. používání středníků ve výčtech, 

krátké či dlouhé odstavce, logicky spojené větné celky, které při rozbití do kratších větných 

úseků ztrácejí logiku či přímo dochází k posunu významu. Bačkovská navíc sama uvádí, že 

zvolila „dokumentární metodu překladu“ (str. 29, podle Nordové), měla by proto být mnohem 

přesnější a věrnější originálnímu textu, jako je třeba v literárním překladu. 

Stylisticky je překlad místy kostrbatý, příliš často se uchyluje k trpným vazbám, z čehož 

plyne i časté opakování slovesa být; podobně se příliš opakují vztažné věty uvozené vztažným 

„který/á/é“, když přitom čeština má mnoho možností, jak větu postavit jinak; zapomíná na 

možnost vytvořit místo genitivně připojeného substantiva adjektivum – např. „nevěstin dům“ 

místo „dům nevěsty“; někde zbytečně zachovává vytýkací vazby („většinou jsou to dívky, 

kdo určuje pravidla“, str. 8 – lépe „většinou určují pravidla dívky“), nadužívá ukazovacích 

zájmen apod. Za šťastnou nepovažuji ani snahu dosáhnout jisté „starobylosti“ textu použitím 

přechodníků (ačkoli s uspokojením kvituji, že jsou ve správných tvarech) – čeština má jiné 

prostředky, přechodníky text příliš zatěžují a znesnadňují pochopení. Je lepší využít 

lexikálních prostředků – např. vyhnout se příliš současným slovům („historky“, „bunda“, 

kultovní“), použít starší či knižnější tvary i tam, kde už se dnes připouští původně nespisovná 

varianta („však“ místo „ale“ uprostřed věty, 4. pád neutra „je“, nikoli „jej“ apod.). 

Nejvíce připomínek mám k obsahové správnosti – všechny jsou vyznačeny v textu i s mými 

návrhy, uvedu jen některé. Občas je překlad vágní a příliš mnohomluvný, ačkoli lze použít 

přesnější termín – místo „dny zasvěcené svatým patronům“ říkáme česky „svátky patronů“; 

„jedním rychlým pohybem ruky oddělit husám hlavu od krku“ – „utrhnout husám hlavu“; 

„víra v jakési nadpřirozené bytosti“ – má být „víly“ apod. Na několika místech došlo 

k nepochopení a posunutí významu: hra spočívající „v bouchání klacku do krabice“ (str. 10) 

má být „hází se klackem ve snaze strefit se do bedny“; „rád uklízí staré a nepotřebné věci“ 

(str. 10) – má být „spravuje staré věci“; celý popis hry pelota na str. 11 je česky dosti 

nepochopitelný: na wikipedii přitom existuje heslo, kde je hra poměrně jasně vysvětlena. 

Odkud pochází informace, že „venkovní hřiště zvané frontón přiléhá ke kostelu“? V originále 

není a nikdy jsem to neslyšela, natož že „vysokou zeď frontónu tvoří přímo zeď kostela“. To 

je informace od rodilých mluvčí? Copak by bylo v katolické zemi přípustné, aby se mlátilo 

míčky o stěnu kostela? Na str. 16 se líčí nová varianta hry s husami, kde místo 

nesrozumitelného „husy jsou zavěšeny na stuhách zakončených karabinami“ má být „místo 

hus tam visí na stuhách kruhy“; na str. 18 v poznámce se nemluví o „prakticky kultovních 

dílech“, ale o „trochu vzdělaných hráčích“; na str. 22 nemá být „kovové vyzvánění se více 

rozezní“, ale naopak „jen co utichne“ (se extingue); na str. 23 se nemluví o žádném „násilí“ 

(„vše proběhlo bez jakýchkoli násilností“), ale „por fuerza“ znamená „nutně“ nebo 

„nezbytně“: „ne nutně se sledovala mužská linie nebo prvorozenost“, atd. 

Celkově bych vzhledem k vysoké náročnosti textu a velmi pěknému teoretickému komentáři 

navrhla známku velmi dobrou. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


