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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

2 

B (1-5)2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

2 

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 

1 

 

Body celkem 

 

8 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Studentka si vybrala velmi obtížný text, jehož autor se prostřednictvím analýzy osobnosti 

Augusta Pinocheta a exkurzů do chilských dějin pokouší postihnout typické rysy chilské 

mentality. V textu výrazně převažuje funkce umělecká nad odbornou, často se cituje 

z literárních děl, ale kromě toho autor hodně vychází z psychoanalýzy; bez znalosti 

Freudových děl jsou některé pasáže téměř nesrozumitelné. V této souvislosti je třeba 

pochválit Danielu Šnapkovou za pečlivé dohledání citátů v existujících českých překladech. 

Velkým problémem byl překlad obrazných vyjádření a jazykových hříček; někde může 

překlad znít trošku zvláštně (např. na str. 11 a 12, kde se mluví o nutnosti „uhodit na hlavičku 

čtyři hřebíky“, nebo na str. 17 „uzel z propletených myších ocásků“), ale vzhledem k nutnosti 

zachování typické autorovy obraznosti bych řekla, že Šnapková se s převodem zvláštních 

metafor a obrazů vyrovnala dobře – domnívám se, že text je v tomto ohledu těžký i pro 

zkušené překladatele. A je známo, že Chilané jsou všichni básníci a v podivných obrazech, 

rétorice a krkolomných formulacích si začasté libují. Bylo třeba nejprve složitě pochopit, co 

chtěl autor říct, a posléze to vyjádřit srozumitelně pro českého čtenáře, což možná někde 

vedlo k menším posunům, ale celkově si Šnapková poradila hezky. Drobné formulační 

připomínky vyznačuji do textu tužkou (např. místo „lidských jedinců“ na str. 2 by stačilo 

„lidí“ nebo „jednotlivců“, na str. 4 by bylo přesnější „neměli kam dál jít“ (místo jinam – 

v orig. „no tenían a donde más“). K diskusi je výraz „fantazma“, česky ne zcela běžný, který 

autor používá na základě francouzštiny v protikladu k „fantome“, takže asi nelze přeložit jako 

přízrak, což by podle mě sedělo do českého textu nejlépe. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k obtížnosti výchozího textu navrhuji hodnocení 

výborně. 

 

V Praze dne: 11. 6. 2018                                                                   PhDr. Anežka Charvátová 

____________________________________________ 

 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


