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na téma 

 

Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Übersetzung ausgewählter Kapitel und 

deren Stilanalyse. 

Praha 2017, 65 str., přílohy. 

 

 

Autorka si zvolila obtížné téma rozboru překladu a stylistické analýzy literárního textu. Stalo 

se tak vzhledem k tomu, že jejím druhým oborem bylo překladatelství a tlumočnictví. Z 

hlediska stupně ovládání jazyka na bakalářském stupni jde o úkol, který není snadný, zvláště 

pak na úrovni stylistického rozboru.  

Jako vedoucí práce mohu celkově říci, že vytvořila s velkým úsilím nakonec text, který má 

svá pozitiva a vykazuje samostatnější myšlení oproti ostatním pracím na podobné téma (i 

když právě v těchto místech autorka nezapře svůj naturel a mírně vybočuje z vědeckého do 

humorného stylu, srov. str. 43n. komentáře k výrazu Mistbauer a k sturer Hornochse). 

Pracovala systematicky, chodila na konzultace a snažila se formulovat samostatně svůj názor. 

Podařilo se jí vcelku trefně charakterizovat literární styl a až na několik drobností zdařile 

přeložit vybrané texty. 

Přeložená kvalifikační práce obsahuje analýzy textů z hlediska stylistického i 

translatologického bez nároků na teoretické zdůvodnění přesahů, které vykazují textově 

lingvistické, stylistické a translatologické analýzy. Teoretická část byla záměrně vypuštěna, a 

proto se zachází s termíny textový/stylistický rozbor poměrně volně. Jak z práce vyplývá, 

přístup Christiane Nord je jako myšlenkový základ práce vhodný z praktických důvodů, 

protože poskytuje celý katalog aspektů, jichž si překladatel musí být při vytváření translátu 

vědom, a může tak posloužit při rozboru překládaného textu jako vhodný skelet.  

Základním úkolem bylo vycházet z analýzy překladu a porovnat základní diference mezi 

výchozím a cílovým textem na bázi překladatelských situací, které takový text přináší. Proto 

autorka začala nejprve s překládáním a teprve pak přistoupila k analýze jevů, které si při práci 

zaznamenávala.  

Škoda, že práci kazí několik vad. Jmenuji ty hlavní, napřed formální: 

a. Chaotické číslování (2krát str. 65); užívány hranaté závorky v textu místo kulatých; 

nedostatečné ošetření citací (např.v případě Elise Riesel, která není uvedena v 

literatuře, protože autorka přebírá tuto informaci od Eromse, ale výslovně toto z textu 

nevyplyne); v textu zbyly pozůstatky pozměněných informací (str. 13: v jedné větě 



2krát wurde). Kapitola č. 8 by měla spíše nést název: Kommentare zur 

Übersetzungsmethode, řada informací z předchozího textu se v ní opakuje. 

b. V práci existují pasáže, které prošly jazykovou korekturou, ale také partie, kde se 

vyskytne hrubka. Uvádím jen několik typů chyb jako např. das Komma, nikoliv die; 

slovosledné prohřešky, např. str. 13: unten weiter místo weiter unten;  souvětí, která je 

nutno opravit, aby fungovala správná kauzalita, jako na str. 46 nahoře; nesprávné 

předložky – an der Seite místo auf – již v seznamu zkratek, v textu pak vícekrát). Dále 

jsou v textu místy formulační neobratnosti. 

c. Práce se rovněž dotýká vztahu mezi psaností a mluveností: škoda, že se tento aspekt 

neobjevil v obsahu resp. v klíčových slovech. (Tematická progrese tam např. zmíněna 

je.) 

 

Nedostatky těchto a jiných typů jsem zanesla do recenzního výtisku. 

 

 Při obhajobě lze vyjít z následujících otázek: 

a. Jaký je rozdíl mezi Sprichwort a Redewendung? Termíny přísloví a rčení jsou 

užity v německém shrnutí práce na str. 61 jako by šlo o synonyma. 

b. Jaký existuje vztah mezi apelativní a estetickou funkcí v případě analyzovaného 

textu? (Viz věta na str. 61: Tento text by měl být do jisté míry estetický, ale měl by 

zejména plnit apelativní funkci. 

c. Pohovořte o suprasegmentálních rysech v analyzovaných dopisech a o diferencích 

mezi německým a českým územ. 

 

 

Závěr: Cíl práce byl splněn. Text splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené, 

doporučuji ji proto k obhajobě, z níž vyplyne i celkové hodnocení práce. 

 

 

Praha dne 7. 8. 2015 

 

 

       doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 

 


