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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 

 
 
3 
 

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 



 
Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Bakalářskou práci hodnotím jako průměrnou jak v její empirické, tak i teoretické části. Kladně se mi jeví 
pečlivá práce s interkulturní složkou sdělení a snaha o přiblížení českých reálií ruskému čtenáři. V textu nejsou 
typografické chyby, ani zjevné redakční prohřešky, text působí uceleným a dokončeným dojmem, což svědčí o 
tom, že se diplomantka snažila zodpovědně vypořádat se svým úkolem. Bohužel se samotný text překladu 
vyznačuje velkým množstvím významových posunů, značnou stylistickou neobratností a tendencí k 
zobecňování. Na řadě míst se vyskytují případy nepochopení originálu a zkreslení jeho významu v překladu. 
Musíme však uznat, že kvalitu českého originálu také nelze označit za vysokou, nicméně vzhledem k jeho 
jednoduchosti a jednoznačnému výkladu nemůžeme přičíst všechny nedostatky výsledného překladu vadám 
originálu.  
 
V komentáři i přes celkem logickou a ucelenou strukturu záporně hodnotím absenci hlubšího translatologického 
vhledu (bibliografie čítá pouze dva tituly z teorie překladu, z nichž se nám v textu komentáře podařilo dohledat 
odkaz pouze na jeden). Některá diplomantčina tvrzení nejsou patřičným způsobem podložena bibliograficky 
(např. charakteristika syntaxe a morfologie publicistických textů na s. 30 a 31), chybí jakékoliv úvahy ohledně 
vad originálu (především po stylistické stránce), navíc některá odůvodnění volených překladatelských řešení 
zní buď polovičatě, anebo nepřesvědčivě. 
 
Mezi výše zmíněné nedostatky patří zejména: 
Hrubé významové posuny: Jeho zdravý, racionální životní postoj tehdy nebyl pro novou vládnoucí společnost 
příjemný a přijatelný, a tak se pro absolutně smýšlející dobu po roce 1948 stal krátce po roce 1949 i on – 
– vedle celé řady dalších intelektuálů, mladých studentů a naopak staré, zkušené prvorepublikové elity – 
– jakýmsi nepřítelem poúnorového režimu (s. 12) – Его прагматичные взгляды на жизнь были тогда для 
тогда для нового господствующего общества неприемлемы, и поэтому, для характерного в то время 
время рассвета интеллигенции после 1948 года, и он вскоре после 1949 года – наряду с будущей 
будущей интеллигенцией, молодыми студентами и даже старой опытной элитой времен Первой 
Чехословацкой Республики – стал врагом народа после Февральских событий 1948 года в 
Чехословакии (s. 8); pracovně setrval (s. 12) – в командировке (s. 8); Jsou to zkrátka okamžiky velice 
krásné, romantické a zamilované literatury hodné, ale současně i velice složité (s. 23) – Эти моменты 
моменты словно из высокохудожественной, романтической и любовной литературы, с одной 
стороны интересной, но вместе с тем и очень сложной (s. 14); když se láska mine s cílem (s. 24) – когда в 
когда в любви преследуется цель (s. 14); ztráta soukromí a nutnost umět se vypořádat se zájmem okolí (s. 51) 
okolí (s. 51) – постоянное присутствие на публике и необходимость считаться с интересами 
окружающих (s. 18); měla jsem velmi špatnou zkušenost s novináři, a to dlouhodobě (s. 58) – у меня был 
был горький опыт, связанный с журналистами, и этот осадок останется надолго (s. 21); pietní akt (s. 59) 
akt (s. 59) - похороны (s. 21); ubohé novinářské dotazy plynoucí z pokleslé úrovně naší domácí žurnalistiky 
žurnalistiky (s. 59) – убогие вопросы журналистов, являющиеся причиной низкого уровня развития 
развития чешской журналистики (s. 21); žije se tak rychle, až se vytrácí takové to pouto v rodinách a mezi 
přáteli (s. 61) – жизнь проживается настолько быстро, пока не исчезнут те самые семейные и 
дружеские узы (s. 22); přehnaná očekávání na splnění vlastních snů (s. 62) – преувеличенное мнение об 
исполнении своих желаний (s. 23) …. a celá řada dalších posunů. Např. na s. 10 překladu došlo k naprostému 
zkreslení pasáže o broušení páček. 
 
Překlad doporučuji k obhajobě a navrhuji celkovou známku „dobře“. 
 
Témata k diskuzi: 

- Jaké jsou možné překladatelské postupy v případě stylisticky slabšího originálu? 
- Bylo by možné nějak jinak v překladu zpracovat slovo „bonmot“? Považujete své řešení za zdařilé? 
- Na s. 32 komentáře volíte kombinaci exotizace a adaptace, aniž byste to nějak podložila. Mohla byste to 

zdůvodnit? 
 
 
 
 
 



 
V Praze dne:   10.6.2018               Vedoucí práce: Mgr. Ing. Maria Molchan, PhD.  
 
____________________________________________ 
 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


