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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 

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 

1 

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 9 
Překlad populárně-naučné publikace o komunikaci zvířat. Průměrně náročný text po stránce stylu, náročnější na 
dohledávání informací a ověřování terminologie. 
Překlad: při srovnání se zdrojovým textem je překlad provedený pečlivě, obsahuje menší množství začátečnických 
chyb (přílišná doslovnost, slovosled české věty!). Opravy jsou vyznačovány v odevzdané tištěné verzi práce, jde např. 
o chyby ve slovosledu (s. 6, 8, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33), neporozumění nebo nesprávnou 
volbu ekvivalentu (s. 9, 10, 11, 15, 21), chyby v pravopisu, gramatice, dále o stylistickou neobratnost formulací (s. 9, 
10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 29). Krácení souvětí v textu, který je už v původní verzi stylizován s využitím 
kratších, jednoznačných větných celků, nepovažuji vždy za šťastné – na několika místech to vede ke zbytečnému 
ochuzení významového vyznění dané pasáže (s. 7, 9, 11 , 13, 17, 20). Terminologie je pečlivě ověřována.  
Komentář: věnuje pozornost jak analýze zdrojového textu, tak výkladu o zvolené překladatelské strategii, zachycuje 
hlavní charakteristiku textu i popis metody překladu, komentuje některá obtížnější řešení.  
Komentář obsahuje drobné pravopisné a stylistické chyby (s. 34, 35, 36, 37, 38 , 40, 41, 52). Zatímco v textu překladu 
je pro označení paginace užíváno zkratky „str.“, komentář užívá „s.“ (navíc bez vyznačení mezery před číslovkou).  

Formulace „čeština je jazyk více citlivý [sic!] na opakování slov než francouzština“ je sporná, viz poznámka v tištěném 
textu (především to není záležitost „jazyka“). Termín „řečnická otázka“ je užit nesprávně (např. s. 41, 48) – otázky jsou 
v daném textu skutečně položeny a odpověď na ně lze hledat právě v  textu publikace. 
Práce neobsahuje překlepy, grafické zpracování je v pořádku. 
 
Pro případné knižní vydání by překlad musel projít běžnou redakční úpravou. V souhrnu však studentka předložila 
dobře odvedenou práci, tj. zodpovědně vybraný text, při jehož překladu postupovala s  pečlivostí a s promyšleně 
zvolenou strategií.  
 

Navrhuji hodnocení známkou velmi dobře. 
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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 


