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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 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Anna Štádlerová si jako téma bakalářské práce zvolila překlad textu z oblasti cestovního 

ruchu, jehož cílem je představit čtenářům oslavy svátků sv. Fermína ve španělské Pamploně. 

Překlad není zvlášť náročný z hlediska myšlenkového obsahu, jeho obtížnost spočívá 

v převodu kulturně a místně vázaných pojmů včetně terminologie související s býčími zápasy. 

Autorka překladu se rovněž musela vypořádat s tím, jak všechny informace obsažené v textu 

převést do češtiny srozumitelnou a čtivou formou. Obě tato hlavní úskalí se jí podařilo 

překonat velmi úspěšně, na překladu je patrné, že jeho autorka všechna řešení promýšlela a 

držela se jednotné metody. Po stylistické stránce překladu téměř není co vytknout, osobně 

bych snad preferovala nominativ namísto instrumentálu v konstrukcích typu „mše…je prvním 

z náboženských obřadů“ (str. 3), některé nižší číslovky by asi bylo lépe vypsat slovy (např. na 

str. 14). Na str. 14 by se dalo diskutovat i o některých formulacích („V týdnu se může býčích 

běhů účastnit až…“, „Průměrnému běžci se odhaduje 28 let…“). Celý překlad je poměrně 

volný v tom smyslu, že zbytečně nekopíruje strukturu originálu, ale soustředí se na obsah. 

V některých pasážích však vzhledem k zásadní reformulaci došlo k vypuštění některých 

významových detailů, popř. k drobnějším posunům (např. str. 7 – „mozo de peña“ zde chápu 

jako „člen spolku“ spíše než mladík, str. 8 – místo „v době svého vzniku“ by mělo být asi 

spíše „v době jejich vzniku“ – tj. vzniku oslav). Některé další připomínky jsou vyznačeny 

přímo v textu. Celkově je však překlad velice zdařilý a je doprovozen rovněž výborně 

zpracovaným komentářem, který zdůvodňuje volbu nejzásadnějších řešení. Velmi oceňuji, že 

autorka čerpala mimo jiné z odborných studií věnovaných specificky textům určeným 

turistům. Rovněž velmi pozitivně hodnotím způsob, jakým si Anna poradila s pasážemi 

vyžadujícími tvůrčí přístup – např. překlad jmen masek a modlitby ke sv. Fermínovi. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

V Praze dne: 3. 9. 2017                                Vedoucí práce: PhDr. Vanda Obdržálková, PhD. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


