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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 

1 

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 

2 

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: Daniela Šnapková si k překladu zvolila vysoce 

náročný text zabývající se osobností Augusta Pinocheta a jeho vztahem ke kolektivní 

psychologii chilského národa. Text obsahuje velké množství odkazů na literaturu z oboru 

psychologie, sociologie a historie, v některých případech v cizích jazycích. Kladně hodnotím, 

že si studentka k těmto citacím dohledala existující české překlady a obecně odvedla dobrou 

práci se zdroji. Myšlenky prezentované autorem jsou značně abstraktní a rovněž jeho styl je 

specifický, velmi obrazný a abstraktní. V češtině tento typ esejů nemá tradici, proto bylo 

obtížné nalézt odpovídající tón. Originál je rovněž velmi náročný na interpretaci. Studence se 

v řadě pasáží podařilo vytvořit přirozeně znějící a významově přesnou českou verzi. Na 

některých místech, zejména v úvodní části, však její interpretace originálu neodpovídá (např. 

str. 2 – věta Čerpám z psychologie …, spojení „díky mnoha spisovatelům“, str. 3 celý první 

odstavec o Freudovi, str. 5 věta „Život v Chile…“ a „Syn Švýrara Freie“, str. 11-12 a další – 

vyznačeno v textu překladu). Jinde se dopouští vynechávek, které narušují logiku textu (např. 

na straně 1 spojení „manía personal“). Na rovině stylizační v překladu najdeme v překladu 

místa, kde slovosled neodpovídá logice textu (str. 1 – Existují celé knihy…, str. 3 – 

Nemusíme se pouštět… str. 8 – Mezi španělsky psanou poezií…), diskutabilní jsou i překlady 

některých lexikálních jednotek (str. 12 – neoblomný, lstivý, aj.). V komentáři je dobře 

zpracována celková charakteristika textu, ale v druhé části autorka dostatečně nevyužila 

možnost okomentovat svá řešení, některé příklady nejsou příliš vhodné nebo obsahují 

terminologické nepřesnosti. Navzdory výše uvedeným problematickým řešením je však vidět, 

že autorka do překladu vložila hodně úsilí, a v řadě částí je její převod zdařilý. Práci proto 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „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 


