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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŞSKÉ PRÁCE  
 
 
Buštová, Marie (2017): Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! 
Übersetzung ausgewählter Kapitel und deren Stilanalyse. ÚGS FF UK, 65 s. + 
pşílohy, vedoucí: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 
 
Pşedložeřá bakaláşská práce, jejíž rozsah odpovídá spíš práci diploŘové, Řá pozitivří i 
řegativří strářky, pşičeŘž lze kořstatovat, že nároky kladené na texty uzavírající 
bakaláşské studiuŘ splňuje. Následující şádky obsahují řutřě koŘpriŘovařé 
zdůvodřěří tohoto hodřoceří.  
 
Práce zpracovává relevantní téma s neoddiskutovatelným praktickým dopadem. Text má 
logickou strukturu, metodologie byla vzhledem k téŘatu zvoleřa pşiléhavě. ŞeŘeslřé 
zpracováří textu a jeho celková estetická úroveň jsou až řa pár drobřostí řa vysoké 
úrovni. Pşeklepů je v textu málo, vyskytnou-li se, jsou pak ale i závažřého charakteru a 
dojem z práce kazí (s. 6, translation shits místo translation shifts působí vysloveřě komicky).  
 
Text je napsán spíš průŘěrřou řěŘčiřou, která řevybočuje ze zvyklostí dřešřích 
bakaláşských prací. Obsahuje řespočet forŘulačřích řeobratřostí, ŘějŘe ovšeŘ řa 
paŘěti, že stylistickou vybroušeřost je řutřé odsuřout z okruhu požadavků, jež lze řa 
bakaláşské práce realisticky klást. Kap. 4.2.2. se vyzřačuje řeorgařickýŘ stşídáříŘ 
konjunktivu a indikativu. Hrubých jazykových chyb v textu řeří až tak Řřoho, řějaké se 
ale pşesto vyskytřou. Ve výběru srov. řapş. s. 4, die (…) gewonnen Kenntnisse; s. 11, des 
ehelichen Leben; s. 22, slovosled oft es; s. 28 der gesprochenen Textes; s. 29, mittels denen. 
V pşípadě řěkterých chyb jde ale, zdá se, spíš o pşeklepy. 
 
K práci mám dále následující poznámky (řáhodřé poşadí, výběr): 
 
- Pşeklad je celkově zdaşilý, osobřě bych se ale v řejedřoŘ pşípadě asi rozhodl pro 
řeforŘálřější jazyk. Do určité míry se ale jedná o záležitost jakéhosi osobřího řastaveří 
pşekladatele, jak autorka sama správřě píše.  
 
- Pşeklady by po drobných úpravách Řožřá stály i za uveşejřěří. 
 
- Pşeklad werter Herr Sohn jako drahý pane synu by řepşicházel v úvahu? Proč werter 
Nachwuchs řebylo pşeložeřo řapş. jako drahé potomstvo? Jak autorka ví, že se slova potomek 
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v kořtextu dopisu řepoužívá? Co to vůbec kořtext dopisu je? Myslí se textový druh 
(Textsorte) „dopis“ (s. 44ř.)?   
 
- Na s. 15 se uvádí, že čtivost díla Řůže být po dvaceti letech jeho existeřce řižší řež 
v době, kdy vzřiklo. Bylo-li by tomu tak, co by to o takovém díle, resp. jeho kvalitách asi 
vypovídalo?  
 
- V textu se neustále operuje se slovy jako „čtivost“, „živost“ apod., ařiž by autorka 
vysvětlila, co se tíŘ vlastřě Říří. Opravdu se jedřá o objektivřě ředefiřovatelřé pojŘy?  
 
- Text řa řěkterých Řístech bohužel působí jako koŘpilát dojŘů, které řejsou 
podložeřé žádřou solidří arguŘeřtací (s. 15, 27, 44). PşipoŘířáŘ, že práce vzřikla řa 
vědeckéŘ pracovišti. Je-li pşeklad spíš uŘěříŘ řež vědou (řeŘohu şíct, že bych 
s takovým názorem nesouhlasil), je potşeba se v teoretické části práce s touto 
probleŘatikou řějakýŘ způsobeŘ vypoşádat. To se nestalo. 
 
- Autorka by si Řěla řastudovat základy frazeologie. V textu je až pşekvapivé Řřožství 
faux pas týkajících se právě této oblasti: Uzualizovařá slovří spojeří svědčí o Řluveřosti 
textu? (s. 27) To tedy zřaŘeřá, že v psaném textu uzualizovaná slovní spojení (spíš) 
nejsou? Uzualizovaná slovní spojení jsou zkrátka rétorické figury? (s. 31) Auf Butterseite 
fallen je pşísloví? (s. 44) Pokud ařo, tak leda periferří. Jak se obvykle defiřují pşísloví? 
Výraz „Redeřsarteř“ (s. 52) je v dřešří odborřé koŘuřitě pşekořařý a ve vědeckéŘ 
textu řeŘá co dělat. Který terŘíř by zde byl řa Řístě? V jakém vztahu je k pojmu 
„pşísloví“? 
 
- Z textu práce jseŘ řabyl dojŘu, že se autorka ře zcela orieřtuje v základních 
lingvistických pojmech a že řěkdy řeří schopřa jedřotlivé feřoŘéřy pşişadit správným 
jazykovým rovinám (byť saŘozşejŘě existují i pşekryvy a sporřé pşípady). Redukce typu 
ich sag místo ich sage (s. 27) patşí priŘárřě do lexikálří roviřy? Proč? Je-li şeč o 
suprasegmentálních jevech (s. 28), Řá sŘysl rozebírat vykričřík, resp. iřterpuřkci a 
uvozovky? Do které roviřy toto patşí?  
 
- Recipuje-li autorka sociolingvistickou literaturu typu Koch – Österreicher, zarazí, že 
v textu řajdeŘe pasáž „IŘ Text (…) köřřte“ (s. 28).  
 
- Na s. 25 věcřě řerozuŘíŘ pasáži „Für deř tschechischeř (…) zu verfasseř.“ 
Nevypadlo řěco? 
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- Výraz net (s. 26) samozşejŘě řeří jeřoŘ vídeňský, ale celorakouský a řapş. i bavorský. 
 
- Na s. 32 autorka kritizuje neobratřost řěkterých pasáží v pşekládařéŘ textu, téže 
chyby (opakování) se ale pak sama ve vlastním textu dopouští řa s. 49 (slovo Brief ve 
čtyşech şádcích šestkrát). 
 
- Pasáž „Weißt Du (…) Fußbad“ (s. 32) podle Řého řázoru „řuceřě“ a 
„řaddiŘeřzovařě“ řepůsobí. Zde Ři pşijde, že se autorka ve sřaze řajít řějaký probléŘ 
chytá Řaličkostí. 
 
- V textu jsou pasáže, které Řěly být řa základě autoceřzury odstrařěřy, řapş. „Übrigeřs 
was die Iřtelligeřz betrifft, siřd der Ochs uřd der Esel sich sehr řahe“ (s. 44) působí 
sřad až srařdovřě. 
 

 
***Závěr*** 

 
Pşedložeřá práce vykazuje paraŘetry harŘořizující s nároky kladenými na zpracování 
textů uzavírajících bakaláşský stupeň studia, byť by Řísty sřesla vylepšeří. Za hlavní 
pozitivum práce považuji kvalitří pşeklad origiřálřího textu. Z tohoto důvodu ji 
doporučuji k obhajobě a v podobě, ve které byla odevzdářa, ji prozatím hodnotím 
známkou pşesřě řa rozhraří „velŘi dobşe“ (2) a „dobşe“ (3). O celkovém výsledku 
rozhodne obhajoba. Jako témata k diskuzi běheŘ obhajoby řavrhuji body zŘířěřé 
v tomto posudku. 
 
V Praze, dne 10. 08. 2017              

 
 

…………………………                  
                  

Martiř ŠeŘelík, Ph.D.     


