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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 

1 

 

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 

 

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 

 

  

5 



Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi: 

 

Student si vybral k překladu text, který vzhledem k odlišnosti českého a angloamerického právního systému  

vyžaduje jednak preciznost v práci s terminologií i četné rešerše a zároveň při své populárně naučné povaze 

vyžaduje také přirozenou, elegantní stylizaci. Myslím, že s oběma těmito požadavky se autor práce vyrovnal 

výborně. Text se čte velmi dobře, našla jsem v něm kromě výjimečné chybějící čárky či jednoho vynechaného 

slova jen několik míst, která jsou stylově nebo významově ne zcela adekvátní, a i tak se většinou nejedná o 

významné prohřešky: 

 

s. 9 – právní odborníci jsou jako kněží nějakého tajemného náboženství, kteří se často snaží z práva udělat něco 

záhadného a nedostupného – zde není optimální napojení další informace vztažnou větou, neboť „kněží“ se zcela 

určitě nebudou snažit dělat něco nedostupného z „práva“; logičtější by tu byl například poměr příčinný (neboť se z 

práva často snaží udělat...), nebo napojení přes pomlčku či středník.  

 

s. 19 – [zákonodárci] dali vznik možnosti uzavírání registrovaných partnerství – krajně nominální struktura, navíc 

s neexistující vazbou „dát vznik“ namísto „dát vzniknout“ 

 

s. 19–20 – v takové rodině, v níž bude každý rodič rozdílného pohlaví – dala bych přednost formulaci „v níž budou 

rodiče rozdílného pohlaví“, neboť formulace „v níž bude každý rodič rozdílného pohlaví“ jako by zahrnutím 

emfatického slova každý upřednostňovala lehce absurdní interpretaci, že biologičtí rodiče mohou být více než dva 

a každý z případných tří či více rodičů má mít jiné pohlaví. 

 

s. 20 – partnerství osob stejného pohlaví jsou finančně nezávislejší – v originále se pracuje s výrazem couples a v 

tomto případě jsou vnímáni členové páru odděleně; nejde tedy o to, že by tato partnerství byla nezávislejší na 

někom či něčem třetím, nýbrž o to, že partneři zpravidla nejsou tak finančně závislí na sobě navzájem, zejména 

proto, že v mnoha stejnopohlavních párech nevypadává žádný z partnerů z pracovního procesu kvůli mateřství či 

péči o dítě/děti. 

 

V komentáři autor práce věnuje zcela adekvátně nejvíce prostoru analýze terminologických problémů, která je 

velmi precizní. Oceňuji, že nejen do překladu, ale i do komentáře promítl svou budoucí odbornost, neboť se 

nespokojil s konzultacemi obtížnějších terminologických problémů s dr. Chromou, ale k odůvodnění svých 

terminologických voleb samostatně využívá či přímo cituje celkem sedm odborných právních publikací a jednu 

politologickou. Zaujme například rozlišování obecnějšího a konkrétnějšího významu výrazu due process, který 

autor překládá dvěma způsoby s ohledem na kontext, či přesná reflexe těch případů, kdy referenční, 

terminologický aspekt výrazu ustupuje do pozadí a je záhodno překládat volněji, použít zobecnění (sue in small 

claims court) či substituci zcela jiným výrazem (Statute of Frauds – promlčení). I politologické zdůvodnění 

překladu slova government jako stát, nikoli vláda, je velmi přesné – toto překladové řešení se studentům často 

doporučuje, protože je v mnoha případech nejadekvátnější, ale autor je pro tento konkrétní americký kontext i 

náležitě vysvětluje odlišením amerického prezidentského systému  od systému českého s vládou jako kolektivním 

(a ústavně zakotveným) orgánem rozhodujícím na základě většiny (bylo možno ještě výslovně uvést, že americký 

Cabinet je pouze poradním orgánem prezidenta a není přímo zakotven v ústavě).        

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně.  

V Praze dne: 5. 6. 2018                                        Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. 



 

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


