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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

3 

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 

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 

 

10 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: Veronika Šímová zpracovala poměrně kvalitní 

překlad populárně naučného textu se specifickou tematikou. Pozitivně hodnotím úsilí, které 

autorka vynaložila na vyhledání terminologických a lexikálních ekvivalentů, i když se v tomto 

ohledu v překladu objevují drobné nekonzistentnosti. Oceňuji také vložení obrázků; orientaci 

v překladu naopak komplikuje absence volného výtisku originálu a nevyznačení částí 

vybraných k překladu. Překlad obecně plní svou funkci, ale vyskytují se v něm některé 

významové a stylizační nedostatky. V důsledku nezbytné reformulace v řadě příkladů došlo 

k porušení logické návaznosti (např. 2. odstavec na str. 7 překladu, str. 16 – „Není jednoduché 

je spatřit, jak se maskují?“) a slovosledu (např. na str. 13 druhá věta pod obrázkem – Mexiko 

je průběžným tématem celé kapitoly, str. 18 – pekariové = nové téma, str. 19 – hlodavci) a 

neopodstatněným významovým posunům a vynechávkám (např. str. 9 – spojená obratli na 

ocasu…, když chřestýš znervózní, vynechávky výrazu jako „suele ser“ „probablemente“ atd.). 

Jako problematické vnímám také asyndetické napojování vět v souvětích, které ztěžuje 

porozuměná a narušuje logiku. Závažnější významové posuny vyplývající pravděpodobně 

z chybné interpretace originálu najdeme například na straně 13 – první věta pod obrázkem, 

str. 14 – první věta – v originále „mejor que“ – překlad neodpovídá, str. 24 – „Upíři jsou 

aktivní jen při svitu měsíce.“ Další problematická řešení jsou vyznačena v textu. 

Komentář v zásadních rysech splňuje požadavky na kvalifikační práci, ale najdeme v něm 

některé formulační nedostatky a diskutabilní tvrzení – např. „vysilatelem a autore je stejná 

osoba“, uvítala bych hlubší zamyšlení nad funkcí jazykových prostředků a implikacemi pro 

překlad. Zajímavým tématem k diskusi je oslabování kategoričnosti tvrzení, které však 

v překladu dost často není zachováno, a dále problematika tematických návazností a 

organizace informací v textu. 

 

V Praze dne: 11. 6. 2018                           Vedoucí práce: PhDr. Vanda Obdržálková, PhD. 
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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 


