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Části hodnocení Počet bodů 
A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence v překladu 4 
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 

2 

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 13 
Populárně-naučný text s náročnější hudební terminologií. 
 

V převodu hudební terminologie a dalších výrazů či obratů, které souvisejí s hudbou, je patrná věcná znalost 

problematiky; ta překladu jednoznačně prospěla. V několika případech by ale bylo třeba terminologické 

ekvivalenty revidovat: str. 16 – nota celá místo čtvrťová (zřejmě přehlédnutí), str. 18 – tons aigus/graves jsou 

vysoké/nízké tóny, str. 20 – hudební rozsah místo ladička (rovněž patrně přehlédnutí), str. 26 – hudební sluch 

místo vnitřní sluch, str. 19 – tónina místo tónika. U vlastních jmen někdy chybí analýza: Saint-Martial de 

Limoges je opatství sv. Martiala v Limoges, Hymne de Saint-Jean, Mélodies de timbre a Hildegarde de Bingen je 

třeba přeložit. 
 

Jazyková kvalita překladu není optimální a v průběhu textu se zhoršuje. Zpočátku je patrná náležitá snaha o 

volnější překlad a respektování aktuálního členění. Ke konci překladu však některé postupy vzbuzují dojem 

uspěchanosti: např. pasáže na str. 29 ukazují na nedostatečnou analýzu a rezignaci na hledání optimálních 

stylistických řešení.  
 

Vedle řady stylistických problémů (v textu vyznačených vlnovkou; někdy jsou navržena alternativní řešení) lze 

nalézt i nelogické věty a nemalé množství posunů smyslu (str. 10, 12, 13, 14, 22, 23, 27, 28, 29). Velmi časté je 

použití čárky v souvětí tam, kde by se lépe hodil středník, dvojtečka nebo pomlčka (žádné z těchto znamének – 

s výhradou mého přehlédnutí – překladatelka v překladu ani komentáři nepoužívá). 
 

Formální stránka je v zásadě v pořádku, chybí pouze popisky obrázků na str. 77 a 78, občas se vyskytují 

překlepy (Gainsburh, Webera, Strozi, Boulnager). 
 

Komentář má standardní strukturu a vyjadřuje se k většině relevantních problémů. Formulace místy ukazují na 

spěch nebo nepozornost.  

Dotazy a náměty k obhajobě: 
 

- Je pulzace (zřejmě odpovídá angl. beat) v češtině běžně používaný termín? 

- Používá se termín ladicí vidlice? 

- V komentáři není zmínka o překladu slova classique, které je v originále používáno ve dvou různých 

významech. 
 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou dobře.  
 

V Praze dne 30. 8. 2017      Oponent: Tomáš Duběda 
____________________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě) 


