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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 

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 

 

13 

 

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Olga Gribanova si k překladu zvolila text, který se vyznačuje velmi nízkou úrovní jak 

stylisticky, tak po redakční stránce (nenáročný text, navíc s velkým množstvím gramatických 

a typografických chyb, jako příklad bohatě poslouží hned první věta originálu). Studentčin 

překlad tak svou podobou odráží kvality výchozího textu, ovšem s jasnými sklony k nivelizaci 

a generalizaci již tak velmi povrchního originálu. Práce sice zohledňuje cílového (ruského) 

čtenáře, ovšem dovysvětlování probíhá selektivně na místech, kde to mnohdy ani není 

potřeba, zatímco tam, kde by to mělo skutečný odraz ve vnímání originálu (proč např. není 



uvedena informace, že redaktor Práva Jiří Ovčáček je nyní mluvčím prezidenta?), 

dovysvětlení chybí. Překlad postrádá hlubší analýzu výchozího textu, trpí jistou doslovností a 

autorka se v něm dopouští řady zbytečných posunů a nepochopení. Mezi primární výtky lze 

zařadit: 

- časté opomíjení hodnotících či relativizujících příslovcí, které do jisté míry pozměňují 

určitost tvrzení („tak trochu vysněná“, „nic moc vážící“, „zmateně vykládala“ apod.) 

- drobné i výraznější posuny či nepochopení originálu: „z oblasti Spišská Bělá“ není „в 

городе Спишска Бела“, s. 8, „odpykávat si trest“ má jiné konotace, než „стать 

жертвой“, s. 8; „fundovaný přístup“ není „справедливый подход“, s. 9, „moderní 

neosobní přístup“ neodpovídá „относиться к студентам как-то «по-современному» 

объективно“, s. 11, „okamžiky velice krásné, romantické a zamilované literatury“ 

nejsou „из высокохудожественной... литературы“, s. 14, „obřad se konal stylově, a 

to na Novoměstské radnici“ neznamená „довольно оригинально“, s. 14, „manžel“ vs. 

„мужчина“, s. 14, „bonmoty“ vs. „острые словечки“, s. 16, „podpořit soukromě“ 

není dle kontextu „поддержать лично“, „ubohé novinářské dotazy plynoucí 

z pokleslé úrovně naší domácí žurnalistiky“ v překladu získává jiný smysl: „убогие 

вопросы журналистов, являющиеся причиной низкого уровня чешской 

журналистики“, s. 21, „noblesně“ neodpovídá kontextově „аристократически“, s. 23 

atd. atd. 

- častá nivelizace textu, např. „nastoupit na ně se stejným kalibrem“ – „поступить с 

ними также“, s. 21 

- nekonzistentní přístup k převodu vlastních jmen, nízká podloženost převodu toponym 

a reálií, směšování transkripce a transliterace (např. Anastázie, Alice, Kramářova vila, 

Plzeňský deník) 

Komentář postrádá silnější oporu v základních translatologických příručkách (Nordová, 

Popovič a další), tvrzení autorky nejsou dostatečně podložená (viz zmíněné přepisy jmen, 

stylistická charakteristika originálu atd.), navíc vykazuje absenci translatologické odborné 

terminologie. Studentce bohužel evidentně uniká do očí bijící nízká úroveň originálu, jeho 

nevyvážený styl, střídání jazykových vrstev, odchylky od větné stavby aj.  Celkově však 

oceňuji logickou uspořádanost a adekvátní příklady jednotlivých jevů, navíc (oproti originálu) 

prošel překlad zjevně kvalitní korekturou. 

 

I přes uvedené nedostatky práce v zásadě odpovídá úrovni bakalářského stupně, doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji známku „dobře“. 

 

Témata k diskusi: 

1) Problematika přepisu vlastních jmen, transkripce a transliterace 

2) Stylové zařazení originálu, jeho funkce  

 

 

V Praze dne: 6. 6. 2018                                            Oponent práce: Mgr. Anna Rosová  
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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 


