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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

1 

B (1-5)
2
 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

1 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

1 

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 

1 

 

Body celkem 

 

5 



Bakalářská práce Anny Štádlerové velmi kvalitně zprostředkovává českým čtenářům oslavy 

svátku sv. Fermína ve městě Pamplona v kraji Navarra na severovýchodě Španělska. 

Studentka si zjevně vybrala text, který jí je blízký, sama se oslav zúčastnila, měla možnost 

konzultovat na místě s rodilými mluvčími. Volí správné stylistické prostředky pro turistické 

průvodce, její překlad je čtivý a zároveň terminologicky přesný, výtečně si poradila 

s problematikou překladu místních názvů (teoretický rozklad k problému viz str. 50-51) a také 

se jí povedly vlastní návrhy, jak překládat jména alegorických postav a masek v průvodech. 

Též různé odborné termíny z tauromachie i dalších oblastí jsou přeloženy velmi správně. K 

překladatelskému komentáři nemám žádné výhrady. K samotnému překladu mám jen několik 

drobných připomínek. Hned na začátku – dnes oblíbený výraz „turismus“ je chybný, správně 

česky se má překládat „turistika“, byť většina novinářů i lidí z branže mluví o „turismu“. 

Výraz „Cabildo“ (str. 4 překl., str. 7 orig.) bych rozhodně nepřekládala jako „vůdčí 

duchovní“, ale jako „kapitula“, případně pokud jde o konkrétní lidi, tak „kanovníci“; s tím 

souvisí i náboženský rozměr slavností sv. Fermína, který je v překladu poněkud oslaben – 

např. výraz „el cántico“ (orig. str. 13) bych překládala spíše jako modlitba než jako prosba; 

v překladu „cántica“, který je jinak formálně i obsahově velmi zdařilý, se tento náboženský 

odkaz, obsažený ve výrazu „bendición“, tj, požehnání, zcela vytratil – ale je pravda, že 

současní Španělé už původní zbožnost většinou sami také necítí. Výraz „manada“ bych 

možná raději než „skupina“ přeložila jako „stádo“, místo nelibě znějícího výrazu „vůl“ bych 

volila jemnější „volek“ (obojí překl. str. 8). V popisu trasy na str. 11 se česky mluví o 

„příkrém stoupání ulicí Santo Domingo“, kde je v originále pouze „cuesta“ či „pendiente“, 

není tudíž jasné, zda stoupá, či klesá – a podle logiky textu (býci se řítí obrovskou rychlostí) 

by se dal spíš očekávat klesající sklon; jelikož jsem nebyla na místě, je třeba si pasáž nechat 

vysvětlit. Na několika místech bych navrhla vypisovat číslovky slovy (v pětaosmdesáti letech, 

ne v 85 letech), vyznačeno v textu; k úvaze dávám, zda by se neměla skloňovat místní jména, 

jako je fr. Amiens – město známe i z Nezvalovy Manon Lescaut, kde se skloňuje včetně 

vokativu. Na str. 45 bych polemizovala s Levým, že „není správné substituovat tam, kde 

významová složka chybí“ a s uvedeným Levého příkladem z Eliotovy básně Pustá země – 

navrhuji k diskusi, přesahuje to záměr této práce. Poslední drobností je to, že v práci je často 

zmiňován Hemingway a jeho román Fiesta (I slunce vychází), kniha však chybí v bibliografii 

a nikde v textu bohužel není žádný citát, který by doložil, jak oslavy vnímal Hemingway – a 

jak se s tím vypořádali jeho překladatelé. Též dávám jako podnět do diskuse. 

Celkově práci hodnotím jako výbornou a byla bych ráda, kdyby ji studentka někde 

publikovala, aby byla k dispozici českým turistům. 
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