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1. cÍL PR/icE (uved'te, do jaké míry by| sp|něn);
Cílem předkládanébakalářsképráce bylo _ jak studentkav úvodupíše_ adekvátněpřeložitodborný t€ x t zoblasti marketingu
zruskéhojazyka do ěeskéhojazyka. Autorka si pro účelybakalářsképráce zvolila částizknihy Reklama v komnunikacionnam
processe A. C. Iljina. Konkrétněse jedná o dvě kapitoly prvni kapitolu a jedenáctoukapitolu.První kapitolaje věnována
jedenáctákapitolase potézaměřujena právnía etické
ťeklamnímu
trhu v Rusku a jeho ývoji od 20. let 20. sto|etí
ažpo současnost,
n o r m yr e k l a m yC. i l p r a c eb y l s p l n e n .

2. oBsÁIIovÉ ZPRÁCoVÁNÍ (níročnost,tvůrčípřistup, proporcionalita teoretickéa vlastní práce, vhodnost příIoh apod.):
BakaláŤská práce je zpracována pečlivě a kromě samotnéhopřekladu do českého.jazyka je jeji nedílnou součástí\rypIacování
charakteristiky překládanéhotextu' Autorka se v souvislosti se zvoleným tématemvěnuje rovněž otázkám teorie překladu, a sice
charakteristicepřekladatelskéhoprocesu samotnéhoa ekvivalenci v pŤekIadu.významnou částbakalářsképráce tvoří překladatelský
komentář, ve kterémjsou představenyzákladní překladatelskémetody a postupy použitév práci' odborná slovní zásoba' !),skytující
s€ v textu,je zpracována formou rusko-českého
překladovéhoslovníku'
Při hodnocenípráce ie nutnézmínit velice pečliry přístupautorky ke zpracování,kteÚ je patmý jak na zhotovenérnrusko-českém
slovniku, tak i na překladu samotnéma preciznímuváděnípříkladůužitíjednotlivých překladatelskýchpostupů.
Co se samotnéhopřekladu týká, výknout je nutnéopominutísamostatného
číslovánípoznámek pod čarouna kaŽdéstraně
v originálním textu' Pomámky pod čarou byly sice do přeloženéhoteÉu zařazeny, ale nejsou čislovány samostatněa číslování
navazuje na číslovánípoznámek zařazenýchv předcházejicíchkapito|áchpráce' V někte{ýchpřípadechnebyly poznámky pod čarou
ani přeloženy(viz pozn.pod čaroučíslo24) nebobyly proIoŽenypoznámkoupřekladatele
(pozn'pod čaroučíslo25,1'Císlopoznámky
pod čarouv originálnímtextu tudížneodpovídáčíslupoznámky pod čarouv přeloŽenémtextu. Navíc na str. 2l se v českérlpřekladu
objevujeu slova ,,inteligence..
záhadnýhorni index4, kteý v originálnímtextunenía ani v přeloŽeném
textuna nic neodkazuje.
jazyka opravduvelice zdařile.Drobnésémantické
Nicméněje nutnézdůmznit,žeoriginálnítext byJ pře|ožen
do českého
nepřesnosti
seobjelrrjí, například,ve větě: Ruštízákaznícijsou Stóle ýice |ybíťaýí,
někd1 dokoncelíce nestólínežobyvatelézťtpadnichzemí. str'
Nedostatky se však objevujív pravopisu, předevšímpři psanívelkých počátečních
pismen a v interpunkci:Celkový objen Sibiřskho
trhu čini okolo 200 milionů doldrů'_ Str' 24, Podle hodnoceníexpertůstála reklama v Sibiřských médiichv roce 2004 122 nilionů
dolarů. str' 25, Poíom se zdokonalily a začali nás přesvědčovat'(reklamníinzeráý
stf 27' Zatimco poslahci ttatní Dllmy
projednávali zókazy' kterése týkaly přímé rcklamy, byli pracovnieí rek]amnícha4entur zanepfózdnění hledánín jin1ch wriant
propagace zbožía služeb' str' 28,Při předloženínávrhu zákona, ztistupcepředsedy ýboru statníDumy pfo ekonomickc.lu
polítiku V'
Medinskij řekl, že k textu bylo navrhnuto 500 úprav''
str' 30' Po zavedenípozměňovacichnávrhů do článku 11'3 Kodexu Ruské
přestupcíchse neyhodnáreklama s|dla drqhým špáSem''Str. 32, Napříkladjedna Moskevská akcíovťl
Federace o administťatíýních
Společnost,ktetd obchodoyalas maskovacímiuniformamí,padá}c1,
a j inou vojenskouvýzbrojí'vyrobila reklamu s nápisem ' '. - str. 3 7'
Doslovný překlad je patmý ve yětér'ct.:
Specializoýanésoutěžepracoýníkůrek]amníchagentv ,,Idea., a ',Prort,' jsau nózofnou
ukózkou toho, že sibiřští odborníci neustupujíodbornikůmz hlavního mésla '.. _ str, 25, Nasledujíci úroveh a my sc yn! už
nacházíme nasúvá tehdy' kdyžse reklama stane nata]ik eJ'ektiýní'
žemusímekoupílto, co nóm přikóže' str. 27' Kupujícínemůže
a
ani se nechce ýytřhnouÍza předěly lěchÍohrdníc' str. 29, Tam se tyto reklamy vysílaji v pozdních hodinách a herci, kteří v nich
vystupují'nemohou být nladši 30 let' str. 3l, Byl zavedenpojem ,,|ponzot,, tj' osoba, kterd poskytujeprostředky nebo zajišt,uie
poslqtnutí prostředkůpro organízaci a/neboprovedeníspoťÍoýn[,
kulturni ebo jiné akce '..' str' 33, Takoýépřípady umožňují
douÍat,žeýýrobci b dou musetpřenéStkonku|enčniboj z Íelevízních
obrclzoyekdo oblastízlepšeníhlaliÍy2božíd Sl žeb'a t{.lké
hleddt
novéformy komunikace se spotřebitelí' str' 31' Takžese ýztahy na reklamnim trh reguluji jak ruským zákonem, t.]k eticwm
- str. 10'
kodexemptofesíonalníhospolečensfuí.

Ne vždy se podařilo rybrat vhodný ekvivalent z hlediska stylistickéhoči rozdělit věty tam, kde je to ku prospěchu věci: od.borníci
říkajL že rozýoj bude pravděpodobně probihat jak prostřednictýím zýšení zájmu inzerentů o tradični rek]amu, tak i dílíy osýojení
nových trendů._ str' 26, Kvůli nýšení nákladůna ',venkovní, reklamuje možné
předpovídatodliv ircerentů.Típřejctou klevniišin
typů médií _ Str. 26, Po zavedenípozměňovacích nóvrhů do článka 14' 3 Kodexu Ruske Federace o administratívních přestuocích se
neyhodná reklama stala drahým špásem'_ st|' 32.
Na str. 27 jsou uváděnajménadvou sociologů_ A. DŽulera a B. Drjunianiho. Jejich jménavšakbyla přepsrínajen z ruskéhotextu, do
kterého byla převedena pomocí transkipce, a nebyla dohledána jejich správná ýchozí podoba (A' Jerome Jewler, Bonnie L'
Drewniany).
Úsměvným překlepem je zárněna,,ruskéhonehodnéhopřívlastku shodnýmpřh;tastkm ý češtiněa naopak,. (str' 47), ktery se vjiné
podobě objewje i na str. 5l _ Potvrdil se častější
výslqt pojmenováni s nehodnýmpřívlaslkem, k$l byl rusky neshodnýpřívlastek
zqměněn příylastkem shodlťýmý češtině.
Ne zcela přesná je formulace charakterizujícípřekladový s|ovttik - U každéhoslova jsou určenymluvnickékate4orie a yyznačen
přízvuk. (str. 52)

(jarykový projev' správnost citace s odkrzů na literaturu' graíická úprava, přeh|ednost členění
3. roRMÁLNÍ
Úrru.v.l,
kapitol' kvalita tabulek' graftl a přiloh apod.)l
Výstavba práce je logická a přehledná. Práce je psána v českémjazyce a až na několik drobných nedostatkůlze jazykolý projev
hodnotit kladně. Nedostatky se objevujív psanívelkých počátečních
písmenu adjektiv odvozenýchod geografických náT'tů(.'' chtějí
spolupracovat s Moskeýsami a4enturami str. 3, Podkapitola Reklama na sibiři se týkq,l,hoje Sibiřskeho reklamníhotrhu..' - str'
7 ) či v oblasti interpunkce (Kniha začíruiúyodem,ye kteréu autor ýysýěÍlujeyýznam reklamy,jako samosÍatného
oboru. str' 6,
Podkapitoly se ěíslují v rámci kapitoly a to tzý. desetinnýu tříděním' - sÍr. 6, Mezi ojediněléjew, patří použití]oližníslovní zásoby' _
str. 9, Auto| odbornéhotextu musí bý objektívni,proto neni tento typ textůpsán ýeÍormě I' a 2. osoby, ale nejčastějive formě 3'
osobyjednotnéhopopř. množného
čísla' slr. 10). ojediněle se v textu práce objewjí sýlistické nedostatky(y p|ýní podkapitole
s názýem Pfdyní normy reklamní praxe autor popisuje změny, lderéSe těchto norem v posledních 20 letech dotkly' _ str. 7, U překladu
se posuzuje míra ekvivalence,kterouse přel<1adateli
podařilo dosáhnout'_ str' 18)
odkazy na literaturu,ze kteréautorka ěerpala'jsou uváděny v souladus požadavkyna lrypracovánízávěrečné
práce. Pouze na stl. l8 l9 práce je odkazováno naD. Žváěka, kteý říká,že,'texifuilnía gramatickeprostředlq překladu musíodpovídatcelkovémuzaměření
ori4inólu a přitom zqchovóyal normy, lderé existují pro daný žinr v jazyce přeldadu.,, V práci však chybí odkaz zdroj (rok lrydání,
číslostranky).
Nedostatky se objelrrjí v sezlamu literatury,ve kterémnejsoujednotně uváděny bibliografickéúdaje.v nělderýah případechjsou u
jména autora uvadeny pouze iniciály, v někteých je uvedenokřestníjméno c€ l é. Nejednotnostse objevuje i v pořadíq/davatelstvía
místaVydání. V případě publikace V. N' Komissarova chybí \Tdavatelstvízce|a, u ýkladového slovníku S. I. ožegova chybí pro
změnu místo vydání' Asi nejýraznějším prohřeškemje chybnéuvedeníjmen autoni u Česko-ruského
slovníkupro hospodářskou
jsou
u
kterého
uvedeni
autoři
vavřečka,
M.,
Rudinová,
B.,
Hrdlička,
M.
ýnr,
Grafická úpravapráceje pečliváa formálnízpracovánía rryužitígrafických prostředkůpřispívá k velice dobrépřehlednostia orientaci
v práci'

4. STRUčNÝ KoMENTÁň
(celkový doj€m z ďp|omové prác€' si|né s slabé stránky, origin8|itr myš|enek
HoDNoTÍTELE
epod.):
PIáceje zpraaovánavelice peělivě a rovněŽpřeklad lze hodnotitjako velice zdařilý. Nicméněs ohledem na \"ýšeuvedenénedostatkya
ýhrady hodnotímpráci anámkou,'velmi dobře..'

5. oTÁzKY A PŘIPoMÍNKY DoPoRUčENÉ K BLIžŠÍMUvYsvňTLENÍ Pfu oBEAJoBĚ Úedna ežtři):
l'
2.

Na stI. 5 je zmiňováno veI1ikálnía horizontálníčIenění
odbomých textů'chankterizujte tentozpůsobčleněnípodrobněji.
Na str. 22. je ruski! zkraIkajAo pÍeloženajakouzavřená akciová společnost'Můžemese setkati s jiným překladem?

6. NAvREovÁNÁ

(\.ýborně, ve|mi dobře, dobře, nevyhověl):
anÁMKA
2 - velmi dobře

Datum: 20. května2012

