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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 

 
 
                  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 

 
 
                    2         

 
Body celkem 

 
                    11 

Veronika Česká si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky náročný odborný text, kapitolu z knihy 
pojednávající o historickém vývoji zemí severní Evropy během druhé světové války a kus kapitoly o této části 
Evropy bezprostředně po roce 1945. Text kombinující stylistické postupy popis a výklad představuje danou 
problematiku pohledem z vnějšku, jak ji vidí a posuzuje francouzský historik, tedy přes cizí zprostředkující jazyk 
a jinou kulturu. Tím jsou zároveň naznačeny hlavní problémy, s nimiž se překladatelka tohoto textu potýkala. V. 
Česká si originál zvolila s ohledem na svůj druhý studovaný obor, jímž je skandinavistika. Ve zvoleném textu 
dominuje funkce referenční, kniha je určena spíše užšímu okruhu čtenářů, kteří se o danou problematiku 
zajímají a již o ní něco vědí. Autor se nesnaží své sdělení nijak ozvláštňovat či dynamizovat, jak tomu bývá u 
populárně-naučných textů, prezentuje věcný, spíše odborně „suchý“ text nabitý termíny a reáliemi zejm. 
z oblasti historie, politiky a geografie; z hlediska výstavby textu dominují složité, značně dlouhé věty s 
odbočkami. 
Překlad je zpracován velmi pečlivě, je za ním vidět práce odvedená při řešení jak běžných překladatelských 
problémů vyplývajících z rozdílnosti obou jazyků, tak požadavků kladených na výstavbu textu daného funkčního 
stylu, a zejména dešifrování významu, který je v přeložené verzi často velmi vhodně explicitován. Ze srovnání 
předloženého překladu s originálem vyplynulo, že nejvíce potíží působila syntax, zejména konstrukce dlouhých 
vět místy výklad poněkud znepřehledňuje. To se odrazilo na slovosledu, AČV, výstavbě textu (např. s. 10, 13, 14, 
17, 18, 19, 20); sem tam se vyskytují věcné nepřesnosti včetně opačného významu (např. s. 13, 14, 15, 16), 
nadužívání čárek v interpunkci a vytkla bych i mezery po stranách pomlčky při uvádění  časového období, např. 
1935–1939 (pravidlo viz příručka ujc.cz). Všechny výhrady včetně návrhu řešení jsou vyznačeny přímo v textu 
překladu. Praktická část komentáře je výstižná, ve druhé bych uvítala více teoretického zázemí. Práci doporučuji 
k obhajobě (a přes všechny uvedené výhrady a s ohledem na obtížnost překladu) navrhuji její hodnocení 
známkou velmi dobře.  V Praze 4. 9. 2017                                                                            PhDr. Šárka Belisová     



 


