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1. CIL PRÁCE (uveďte' do jaké míry byl sptněn):
Cílem předkJádané
baka|ářské
prácebylo _jak studentkav úvodupíše ,,vývořit předpřekladovou
analýzuVýchozího
textu'
adekvátněpřeložittextwebo\1ichstránekz českéhojazyka
do ruskéhojazyka,
následnělrypracovat
překladateIský
komentář,kteď
bude analyzovatpřekladatelské
postupy,a sestavittematickýpřekladolryčesko-ruský
slovník..(s' 1). Všechnydílčícílevýěené
v úvoduprácebyly splněny.

2. oBsÁEovÉ
(náročnost, tvůrčípřistup, proporciona|ita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh
zPRÁcovÁNÍ
apod.):
Bakalářská práce je zpracována pečlivěa kromě samotnéhopřekIadudo ruskéhojazyka je její nedilnou součástívypracováni
charakteristiky obsahové a formáIní struktury překládanéhotextu a analýza uŽitých jazykových prostředkůna jednotlil^ých
jazykoých úrovních
(morfologické,
lexiká|ní,
syntaktické)'
Autorkase v souvislostise zvolenýmtématem
věnujerovněžotázkám
teoriepřekladu'a sice charakteristice
překladateiského
procesusamotného,
ekvivalencia překladatelským
translormacim.
ZvláštDí
pozomostj€ věnovánaproblematicepřekIaduodbornehotextu'významnoučástbakalářsképrácetvořípřekladatelský
komentář,
ve kterémjsou představenyzákladnípřekladatelské
metodya postupypouŽitév práci. Zvláštnípodkapitolase zabývápřevodem
termínů'
odborná slovnízásoba,vysky'tujícÍ
překladového
se v textu,jezpracovánaformoučesko-ruského
slovníku'
Předpřekladová analýza textu je bez zaýaŽnýchn€ d ostatků a charakterizujejazykové prostředky užitév originálním textu.
Jako ne pří|išvhodnépro závěrečnou
práci bych hodnotilazvolenézdroje,na kteréje v textuněkolikrátodkazováno,a sice CesÁj
jazykýkostceaMatuútačes]ťýjqzyk.přehledněvypracoýanótématdM.
Sochrové.
Zpracování překladu bylo prc studentkuo to náročnější,
jazyka do ruského'Nehledě na to se
žesi vybrala překlad z českého
s překladem vypořádala relativně úspěšně'
Nedostatkyvyskytujícíse v přeloŽenémtextu se týkají:
l. stránky lexikální' kdyje patrný vliv českéhojazykaa docházík interferenci.Ha oúu4ua]bHo'ýl
ae6-caůme(c' 25), E-nait
aÓpec mppbMbl (c' 33), Ilpuenuarc qacd: no'n,: c 6:30 lo 15:00 (c. 33), diuua uat<asanua(c' 32), ydocmoeepumt
fuoJrdecmqo qcmynalol4eeonu4a (c' 26), ''. ou makJte j|oŇem koHmponupo1amb
ux aazalrcu u eet4u (c' 27)' BÍoÓ s
npocmpaHcmlo e no3Bo!7eH
nu4aM oreludHo nod6dnu6fullM--''(c. 27), B clyvae o1ocuoeaxuozo nolo3pe x!u' ýmo
6cmyna]o!4ee6 o6bekm u,u Haxol,L\eec' 6 HeM nuqo' hýeem opyctue ,uu dweyp eeqa ''''' (c. 27), ocy:lttóeuuatú
u'veemnpaao npuH1lJýlamu
eusum6lusxux nu4 ao spe fl onpede,eH+o'M
dupetmopoMmppbMbl ''' (c' 27)
2'

roviny morfologické a syntaktické: marlce nodo6nwe npocmbrc deumenbHocmu,He mpe6ynu1ue cne4ualbHylo
nodeomoaky(c. ]7), ]IolblweHHoeGHufuaue 6ano o1paqeuo np rÓe sce?o Ha me| komopbleHe 3aKaHqLouocl1o6Hyto
wxotty' (c' 19),3nom omde, 6t, t nped|1a3aqe óla ocyctěellualx c Lleeamxl?Hblom owe uev K JluaeHup cso1olbl,
maKJlce dnn mex, komopde Hap)aatu KonneKmuBHyro
amnocQepy u 63auMHbteco4uarbHde omHoaeH , ... (c. 20),
3mtw saqeumelnu Trcpeunan cny)E6a coo6t4aem mo]bko alpec mppb bl u ua cayuaú 3rceKy1uu mawe cpok
oepaHugeH1Ls
,u|1Hoúceo6odt'tu eelu sanuttoyeuuuii
pa6omaem.(c' 24)

J'

interpunkce:/a Hde u3 yLlema!!u4 noó cmpalrceůu lut1 om1arcatou4ux
HaKQ3aHue
B auÓe,1uweHuuceo1odat Tapeauaa
clty:lt6a npeóocmaelnem ',. (c. 22), 3aaeumelnu npuaede+Hb|'|
e nyut<me1 (opyeue ueu Bblae yka3aHHde opeaHd u
opzauusa4uu),ultu Qusuuecxuu nu\a Mo)r$o npelocma1umb uuýopuaqum 6es coelacun 3ak\pue o?o '.., (c. 24),
Tnpeuuaa cny)lc6a pedocmasnuem ac'lkue ÓaH+ble o 3aKnloqe blx (6es ux cozlacun)
npueelennau a
nytxmax 1, 2, 3 ua ocuoae nucb eHHoeo sanpoca. (c. 23), Bosaocraocmb
omnpaareHu, 3tLr!&ieHwLno Qarcy
npedHa3HclreHa oco6euuo dnn saaaumeneůyt<asaulou e nyuxme 1, a uuenuo c ylemo^,t 6olMo)KHoú npocpo9Ku' (c' 25)

4.

rozdílnosti v uŽití vidu mezi češtinoua ruštinou: Cozlacue dopai)arcaemc, no,HoMo|!ue'ý' ko|llopoe dacm 3a p,aeuubtt!'
(c' 24), ]Iocel4eHu' npoucxodnm Ha ocHolaH u coomlemcmlylouqza, omnpal'4eHHozo 6,1|3Kfuýnuccut|pa3Peae!fu,' ?de
yrazau deno nocel4eHufl, me4e ue cu3umd u cpoK, He nB)rce Komopo?o zocmb doltlteH npuťtmu e nppb'\ly. (c. 27)'

Kpo e mo?o, sóecv mattcrceóolctcnot 6umo hoLLúeHHo
yKa3aHbl]1utp.KomopblMnoceu|eHueno36oj1e11o.
(c' 27), ]\oc]re
nPue'Ma a mppb.]|4y6Hoab npuH,mue ocy*Coe Hble no]4eu1e,b!omdenbHo
om ópyzta ocycrcdeHl1blx,
a u'rneHHo6
omde,\eHuulla nocmynarcupLx'(c. 30),Ilono-u npouseeÓemcnoŤy,leHue
6 c,leÓytou1íxo6,o"iÁ.
''' (c' 30),januca o6
o3HaKa,LeHuu u 06 o6y.leHuu 6yÓem aueceua a ]ulHylo KapmoqKy ocyllcdeHHoeo,
xomopatůecmaeum cpda cBo.o
nolnucb' (c' 3})' B meleuue eplpqeHu, 6 omi)eneHuelLtx ntlcmynatot4ux
6 m}opb,,tycne4LlanblloúKo uccueLi
paspa6oman rounlercuotů omgem a6 oq):)lcóeHHoM
,, ma*c,cenpeÓ'tocrc",,P ,po,p,i,o," oipi,4",,, c H|LM'(c'
31)'
Ilomon ocyctcdeuuotů
aatmpe1ooauneped cne4uanunyn Ko^'|uccu.o,
Komopa, o1cllum c uuu cod.p,^'ouuenpoepaM,bl
o6pau1entauonpeóelumneóazoza'xomopyuy6ydemdoeepeuasa1omao.-y,"aě,u,.6
ii|""

Hesla ve slovníkujsou řazenaabecedně,poněkudnepřehledněvšakpůsobi
uváděnígenitivu
-nebylo i u ruskýchsouslovi'Pokud je
adjektivumnebo substantivumsamotnéve slóvníkuuvejeno, není
důvod,aby sous|oví
u",lo.,nitu odsazenoa neby|o
zařazeno bud' pod uvedenépodstatnén€ b o přídavnéjméno (viz exekučníe:tekttční
příkaz, odnětí_ oiněti sýobocly,vnitřni _
vnitřní řóď). Da|šímmožnýmřešenímby byló uvádět pouze sousloví'
bez uvedenígenitivu a označenírodu. Z hlediska formálniho
zpracovánísIovníku.ie
nutnézmínit,žečárkase ve slóvníkovém
hesledělá většinň zu 'ák|ud"i; ;;;;}oté
nasIeduje
pomlčka
a koncovka genitiVu a potéoznačenírodu' Až na .,iýšeuvedenése ve
slovníkuneobje\,lljínedostatky'
Ne zcela přesné.je tvrzení' že
kondenzace (konprese) neboli zhuštěníbyla v nělcteých případech provedena
,,,!y:l:Itrct./i
zaměnou tledlejšíchvět přívlastkotlých
přídavnýni jnény slovesnýn^i.,,(str. 42 + 511.49,,

3. r'oRMÁINÍ ÚPRÁVÁ (iazykový projev, správnost citace a odkazů
na |iteraturu' graíická úprava, přehlednost členění
kapito|' kvalitá tabulek, grafrůa příloh apoá.):
Předkládaná bakalářská práce je. psána v českémjazyce. Výstavba,práce je
logická, formáIní zprccován1 je bez závažných
nedostatků.Výknout by bylo možné.nedostateene
odáetóváni jednotli\ých podkapitol, což ne přílišpřispivá k přehlednostipráce
samotné.obsahové členěnípráce je logické a práce odpovídápoŽadavkům
kladeným na za.,e,eenouÚ"i"i"^'.* práci' Součástí
práce jsou i přílohy, do kteďch i€ zařazen výchozítexi, již
Z;iňovaný česko.ruskýslovník a fotografie váahující se tematicky
k překládanému
teŇu'
N.a
mistech se objer,u1e*q1ziívěretnouodbornou práci ne příIišvhodný
,,květnatýsty]..:Tento způsobpřeýeclehi
"ojea|1!tÝcl
termínů
radí Ján Horeclcj,v publikaci Edity.Gronkoýé.-(20'0s.'
s' ,ti\' _ str. 38,JednotliýétransÍormacejsoupopsany, k tomL|byly
použity publikace předevšímDušana Žýóčka,.a t9 Úv9d do
teoiie překladu (pro rusísty) i nt,e ropioty z teorie překladu I
(oclborný překlad) a publikace Evy yysloužilové. Cýičebnicepřektadi pro
rusisty I. - str. 38,
Bibliografické údaj€ v seznamu použitélit€ r atury jsou uváděny vsou|adu
s normou a také vtextu j€
odkazováno správně.

na pouŽltou literaturu

4. sTRUČNf
KoMENTÁŘ
HoDNoTITELE
(ce|kový dojem z diplomové práce, si|né a s|abé strÁnky' originalita
myš|€ n ek apod.):
Bakalářská prácepůsobijako celek dobým dojmem.Kladně ize hodnotit,Že
by| vybrán pÍekladz ceského
jazyka do ruského'
I s přihlédnutírnk této,,polehčující
okolnosti..,se v překladu objevily nedostatky,kteých Úylo moŽnése vyvarovat. 'l.o
Je také
důvod'pročnavrhuji práci hodnotitznámkou..velmi dobře...

5. oTÁzKY A PŘIPoMÍIYKY DoPoRUčpNÉ x nLrŽŠÍNÍU
vYsvĚTLENÍ Pfu onna.ronň 6"dna ažtň):
l. Na str. 6 jsou zmiňovány
prostředky

spisovných stylů českého
jazyk". co temito siiso"nými styly rozumíte?
ýrazové
Uved't€ některéautory (č€ s ké),kteřís€ Zabývajíproblematikoufunkčníchsiy|ri a
sty|istickouproblematikouobecně.

6. NAvREovANÁ

ZNÁMKA (ÝÝborně, ve|mi dobře, dobře, neryhověl):
2. velmi dobře
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