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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 

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 

3 

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 

 

12 



 

Revizi textu a jeho posouzení komplikovala skutečnost, že v přiloženém originálu nebyly 

označeny přeložené pasáže, v textu překladu se pak objevovaly nadpisy oddílů, které nebylo 

možno v originálu vyhledat. 

Některé nedostatky a nedůslednosti se v překladu objevovaly opakovaně: 

a) Označení živočichů – nedůsledné zacházení se jmény (např. str. 11 – „horský lev“, 

španělský neologismus je přeložený, anglický ponechán v originále; str. 25nedůsledná 

flexe: „podobný rosničce Mollerova“, nazývají kajmany babas;  

b) Jakému principu odpovídá dělení textu na odstavce např. na str.8, ale objevuje se i na 

dalších místech. 

c) Problematický slovosled – str. 25, 27 a další. 

d) Používání méně obvyklých pojmenování (bezobratlovec – v češtině snad běžnější 

bezobratlý, text je, jak sama autorka připomíná v komentáři, vědecký popularizující); 

komicky působí pojmenování „jedlíci hmyzu“ místo hmyzožravci, str. 28). 

e) Komentář: 

 Ne vždy odpovídá požadavkům na odborný text; 

 Záměr a motiv: proč není zmíněna role vydavatele, případně edice; 

 V komentáři autorka správně poukazuje na časový rozdíl, proč tuto skutečnost 

neuvedla např. u příslušné pasáže překladu v poznámce pod čarou? 

 Nelze souhlasit, že „charakteristickým slohovým postupem odborného stylu je 

postup výkladový“ (str. 40) – v originálu i v překladu se naopak výrazně 

uplatňuje postup popisný. 

Přes uvedené výhrady i další označené v textu bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 

předběžně ji hodnotím jako velmi dobrou s tím, že konečná známka bude stanovena až na 

základě výsledků a průběhu obhajoby. 

 

 

V Praze dne: 29. 5. 2018                            Oponent práce: Prof.PhDr. Jana Králová CSc. 
(1) 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 

(2) 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


