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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 hodnotitele a témata k diskusi: 

Obsahem bakalářské práce je překlad prvních dvou kapitol knihy Jaye Feinmana Law 101. 

Everything You Need to Know About American Law. 

Pro autora je hlavním cílem práce proniknout do problematiky právního překladu, což má určující 

vliv na výsledný překlad i strukturu práce. Největší obtížnost překladu spočívá podle autora právě 

v převodu právnické terminologie a je jí tedy věnována největší pozornost jak při překladu, tak 

i v komentáři. Oceňuji, že si autor pro překlad vybral text, který je mu tímto způsobem blízký, 

staví před něj nové výzvy a nutí ho skloubit přístup právníka a překladatele. 

Při převodu právnické terminologie a reálií je autor velmi precizní – opírá se o teorii, řešení 

konzultuje s odborníky a má je podložena i rešerší dalších zdrojů. Stejně precizně přistupuje 

i k rozboru jejich překladu v komentáři. Oceňuji zvlášť to, že se mu podařilo k převodu přistupovat 

nejen z pohledu právníka, ale i překladatele – tj. že v zájmu čtenáře například někdy místo 

přesného právního ekvivalentu používá generalizaci či substituci (a zdůvodňuje to v komentáři). 

V překladu se místy objevují stylistické nedostatky a drobné problémy s aktuálním členěním 

větným, často způsobené interferencí: „jako to dělá majetkové právo“ (P14), „nejdiskutovanější 

témata v právu“ (P14), „Aby soud rozhodl případ…“ (P15), „ale“ stojící většinou po vzoru 

angličtiny na začátku věty. Na několika místech vznikly v překladu problémy s kohezí/koherencí: 

„obsahujícím známé dokumenty“ (P17) (porozumění by usnadnilo např. přidání ukazovacího 

zájmena „takový“); použití dvou různých ekvivalentů (P16) v případě, kdy je pro popis tvorby 

a aplikace práva v originále v obou zmínkách použito „appropriate“ (O11). 

Autorovi se však i přes drobné stylistické problémy rozhodně podařilo dosáhnout cíle, který si 

vytyčil, a tohoto právnicko-překladatelského cvičení se zhostit na výbornou. 

Překládaný text však překladatele konfrontuje i s celou řadu dalších (v některých případech 

neméně důležitých) překladatelských problémů, které by souvisely především s jeho převodem do 

českého prostředí. Některé z nich však byly v překladu i komentáři poněkud upozaděny. Myslím, 

že je to z mnoha důvodů pochopitelné: autor práce sám uvádí, že text je natolik kulturně, místě 

a časově podmíněný, že je velmi nepravděpodobné, že by kdy vyšel česky, mimoto by hlubší 

analýza některých problémů šla zřejmě nad rámec bakalářského překladu. Přesto bych zde chtěla 

uvést tři příklady takových problémů a budu ráda, když je autor okomentuje při obhajobě. 

Autor uvádí, že v případě hypotetického českého překladu by se jednalo o překlad instrumentální, 

který by zprostředkovával komunikaci přímo mezi autorem originálu a čtenářem překladu. Jaké 

problémy by v takovém případě představovaly formulace v první a druhé osobě množného čísla, 

např.: „If you attend law school […], you will find much of the first year will be familiar to you.“ 

(O4), „We usually think of the U.S. Constitution, when we think of constitutional law“ (O12)? 

Celá řada problémů vzniká při převodu slov na pomezí běžné slovní zásoby a právnické 

terminologie. Je tedy třeba vyhodnotit, kdy jsou v textu skutečně použita jako termíny a kdy 

přeneseně – např. slovo „arbiter“ („the final arbiters“ – O11) lze přeložit buď jako „rozhodce“, 

nebo přeneseně jako „arbitr“. Mimoto je třeba odhadnout, jak by si taková sporná slova vykládali 

čtenáři-laici. Zde bych s autorem polemizovala v případě slova právník, které si na rozdíl od autora 

jako laik vykládám podobně jako anglické „lawyer“. 

Zatřetí bych ráda poukázala na převod „citlivých“ amerických reálií. Jakým způsobem by vnímání 

českého čtenáře ovlivnilo to, že překladatel na rozdíl od originálu (O2) hovoří o Trayvonu 

Martinovi jako o „chlapci“ (P8)? 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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