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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 

 
 
                  3 

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 

 
 
                    3         

 
Body celkem 

 
                   14     

Zora Novotná si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky náročnější populárně-naučný text (několik 
kapitol z knihy věnované vysvětlení základních pojmů hudební teorie každému, kdo chce objevovat svět hudby 
a předávat získané informace zejména dětem; místy má text encyklopedický ráz, kombinuje výklad s popisem, 
jinde se soustředí na praktické rady či zajímavosti z dané oblasti. Originál z pera odborníka se zkušenostmi 
s laickým i dětským publikem je výrazně členěn a o vybraných dílčích tématech pojednává v kratičkých 
podkapitolách. Stylistickou prioritou je přiblížit odborné informace nejen srozumitelným, ale i přitažlivým 
způsobem a motivovat k prohlubování zájmu o hudbu. Textu nechybí dynamičnost, svěžest a místy i jistá 
„odlehčenost“ v přístupu k poměrně vážnému a pro laika složitému tématu.  

Překlad je zpracován na některých místech více, na jiných méně pečlivě. Zdařilé pasáže prokazují znalost 
překladatelského řemesla a schopnost postavit se k překladu strategicky (řešit jak běžné překladatelské 
problémy vyplývajících z rozdílnosti obou jazyků, tak vyhovět požadavkům kladeným na výstavbu populárně-
naučného textu). Méně zdařilé pasáže ukazují na podcenění záludnějších míst a nedotažení práce v závěrečné 
fázi (kdy bylo třeba pro kontrolu srovnat překlad s originálem). Předloženému překladu vytýkám: 

1) významové chyby nebo posuny, nepřesnosti (např. s 10 – světská hudba zaměněna s lidovou, nejen na 
tomto místě, s. 11, 12, 13; „harmonické vztahy“ na s. 14, 16 „nota celá“, 22 – více problémů, 23 – více 
problémů, 26, 28) 

2) nejasná místa (s. 8, 14) 
3) termíny (s. 10 „polyfonické“, termín chybí na s. 20, 22) 



4) slovesný čas (v textech krátkého rozsahu bych doporučila čas minulý, např. s. 9 doporučuji čas minulý) 
5) syntax (slovosled, AČV např. s. 10, 11, 14, 20, 23, 27, 28) 
6) vlastní jména (2. pád Richarda I., zvaného Lví srdce; ruská revoluce na s. 14, překlad názvu písně na s. 

17 dole, kvarteto Schlesinger s. 17, 19, 29 Hildegarde de Bingen, Lily Boulnager – zdá se, že „tato“ Lily 
je současná bloggerka nebo na Facebooku…)      

7) drobné vynechávky (s. 10, 11, 15, 17, 28 dvakrát) 
8) nedoplnění vysvětlivky u cizích slov či jmen (zejména těch, kde to franc. čtenář nepotřebuje: s. 13, 14, 

15, 16, 29)  
9) překlepy u termínu nebo názvu díla (s. 14 dvakrát), interpunkce (s 17, tři tečky s. 21, chybí kurziva na s. 

24)  
10) nedbalost (s. 29) 

Po odborné stránce přijatelně zpracovaný komentář, byť v něm místy zarazí poněkud neformální formulace 
(např. s. 33). Prokazuje však reflexi, jež nad překladem proběhla a nepochybně stojí za zdařilými řešeními a 
celkově správným přístupem překladatelky, pokud překladu věnuje dostatečnou pozornost a neodbývá ho. Část 
komentáře, která je věnována praktické aplikaci teoretického základu, vyznívá přesvědčivěji než jeho vlastní 
teoretická stránka, omezující se na definice překladatelských postupů.  

Bakalářskou práci Zory Novotné vnímám s přihlédnutím ke všem jejím rovinám a částem jako méně zdařilou 
s tím, že nebyly vyčerpány všechny rezervy. Přes veškeré výhrady ji doporučuji k obhajobě a navrhuji její 
hodnocení známkou dobře.  

V Praze 6. 9. 2017                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 


