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Části hodnocení Počet bodů

A (1-5)1

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 
koherence v překladu

2,5

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

1,5

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

1,5

E (1-5)2

Teoretická podloženost komentáře 
(kontrastivní lingvistika, translatologie)
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 
cílovém kulturním prostředí

1,5

Body celkem
 

9



Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi:
Studentka si vybrala k překladu text, jehož hlavní náročnost spočívá v množství a různorodosti použité terminologie, ale místy 
také v relativně abstraktním způsobu autorova vyjadřování, jenž vyžaduje přesnou interpretaci a následné přestylizování 
příslušné pasáže do podoby, která může být hodně vzdálená její povrchové struktuře ve výchozím jazyce. Zatímco s 
terminologickou stránkou textu se autorka práce vyrovnala obecně velmi dobře a o svých pečlivých rešerších podává přesvědčivé 
svědectví v komentáři, v interpretaci některých autorových formulací se dopustila četných významových posunů, z nichž některé 
jsou relativně závažné a narušují koherenci textu. Příklady:

O 9-10/P 10: There were some hundreds of distinct linguistic groups in the North American population and few of them had 
anything in the way of a migration legend. They generally assumed that man was created first in the regions they themselves  
inhabited. At the time of the discovery of North America by Europeans the Indians had no written records, so it is useless to hope  
for much depth in the time scale of their legends. 

V populaci Severní Ameriky existovaly stovky různých jazykových skupin, z nichž některé měly něco, co připomíná legendu o  
stěhování. Lidé se zpravidla domnívali, že první člověk vznikl v oblastech, které sami obývali. V době, kdy Evropané objevili  
Severní Ameriku, neměli Indiáni žádné písemné záznamy, je tedy zbytečné přikládat legendám staršího data nějaký hlubší  
význam. 

Zde došlo hned ke dvěma závažným sémantickým posunům, které narušují významovou soudržnost textu. Záměna few (málo) za 
a few (několik) způsobuje, že druhé souvětí nenavazuje na první. Ve třetím souvětí pak najdeme (kromě chybného tematicko-
rematického členění ve vztažné větě) právě příklad špatně interpretované abstraktní formulace: autor slovo depth vztahuje k 
časovému rozpětí, v němž se pohybují indiánské legendy (viz i běžný anglický obrat go deep into the past či spojení temporal  
depth). Autorova formulace tu může tedy znamenat buď, že existenci indiánských legend máme bohužel doloženou pouze z 
relativně krátkého časového období (protože legendy vážící se k obdobím před příchodem Evropanů nejsou zaznamenány), nebo 
(což už je méně pravděpodobný výklad) že samotné příběhy těchto legend nemají přílišnou časovou „hloubku“, protože indiáni 
vzhledem k neexistenci písemných záznamů o životě dřívějších generací prostě nebyli zvyklí uvažovat a vyprávět ve velkých 
časových celcích. Rozhodně se ale domnívám, že autorovu formulaci nelze vykládat tak, jak to činí diplomantka.

Závažná sémantická chyba vznikla i osamostatněním vztažné věty hned v prvním odstavci autorovy (spíše než „autorské“) 
poznámky (O 7/P 8). Zatímco originál nám sděluje, že indiánské kultury se úrovní civilizačního vývoje pohybují od pozdně 
paleolitických až k vyspělým neolitickým, které lze přirovnat k nejranějším městským civilizacím Blízkého východu, překlad 
svou formulací jednoznačně vztahuje přirovnání k městským civilizacím na všechny indiánské kultury. I o stranu dále „přečetla“ 
autorka syntax formulaci originálu nepřesně: ...there is very little  evidence of large-scale occupation taking place before the  
ending of the last glaciation // máme jen velmi málo dokladů o rozsáhlém osídlení, k němuž došlo … ke konci poslední doby  
ledové. Správněji: máme jen minimum důkazů o tom, že by v Severní Americe existovalo rozsáhlejší osídlení před koncem 
poslední doby ledové. 

Další příklad: O 16/P 14: Eskimo folk tales hold the position of myths as there is almost no formalised group of beliefs about a  
pantheon of gods. // Lidové pověsti Eskymáků jsou na úrovni mýtů, protože neexistuje téměř žádné zformulované kolektivní  
přesvědčení o souboru všech jejich božstev. Správněji například takto: U Eskymáků zaujímají postavení mýtů lidové pověsti,  
protože jejich kultura téměř úplně postrádá formalizovaný soubor náboženských představ, které by se týkaly nějakého panteonu  
bohů. Zde jde podle mého názoru o to, že mytologií zpravidla rozumíme ucelený soubor představ, který se vztahuje k hierachicky 
uspořádanému systému božstev s relativně jasně definovanými vzájemnými vztahy – mytologii v tomto smyslu ovšem Eskymáci 
nemají, říká autor, protože žádný rozsáhlejší panteon u nich nemáme doložen, a proto u nich „mytologií“ rozumíme něco 
podstatně jednoduššího než třeba u Řeků. Řešení diplomantky je problematické jednak tím, že obratem „jsou na úrovni mýtů“ 
navozuje dojem pozitivního kvalitativního srovnání, a jednak tím, že nebere v potaz neurčitý člen u slova pantheon a mluví o 
souboru všech jejich božstev, jako by existence takového širšího souboru byla reálná a (nějak) doložená a problém byl jen v tom, 
že neexistuje nějaké systematičtější (a snad i písemné) vyjádření k němu se vztahující mytologie. Už jen vedlejší chybou pak je 
záměna group of beliefs za group belief (kolektivní přesvědčení). Další sémantické posuny najdeme např. ve větě o indiánech 
kmene Naskapi (P/O 9) či o unikátní konfederaci Irokézů (O10/P11).

Někdy vyplývají sémantické problémy spíše ze špatné stylizace než z chybné interpretace originálu, viz např. 027/P19: the igloo 
of the moon man is thought of as a fine igloo up in the sky – za iglú měsíčního muže se považuje nádherné iglú nahoře na obloze 
(logičtěji iglú měsíčního muže si Eskymáci představují jako..., jinak vzniká dojem, že na nebi lze skutečně nějaké iglú pozorovat).

Z terminologické oblasti bych upozornila na zcela chybný překlad spojení trade beads (O 17) jako řemeslné obruby (?) a na 
nejednotnost překladu (Great) Earth Mother, kde studentka sice v komentáři uvádí, že preferovala variantu Matka Země, ovšem 
na straně 16 překládá tento termín jako Bohyně plodnosti a života. Okomentování by si zasloužil překlad termínu Middle East  
jako Střední východ (v českém kontextu zažito také či hlavně jako Blízký východ) Také bych prosila o komentář ke shodnému 
překladu pojmů Amerindian (race) a American Indians (obojí s. 9) jako američtí Indiáni. V běžných pramenech jsem našla tyto 
dva pojmy jako synonyma, ale z textu samotného se zdá, že autor hovoří o Amerindian race jako o jednom z etnik, která se na 
americkém kontinentu smísila a dala vzniknout etnické skupině dnes nazývané American Indians (mluví přinejmenším ještě o 
later arrivals, což byli large, strong-featured Indians of the central plains region, a výslovně říká, že ti byli odlišní). Zajímalo by 
mě, zda autorka toto poněkud obtížné a nejasné místo nějak konzultovala a k čemu dospěla.

Komentář je v terminologické části přesvědčivý; při ilustraci dalších překladatelských problémů a posunů někdy autorka užívá 
příkladů, v nichž se vyskytují sémantické nebo stylistické problémy, což samozřejmě vyznění její argumentace poněkud oslabuje. 
Druhý příklad nivelizace na s. 40 mi přijde nepřesvědčivý – jednak autorka nevysvětluje, co zde je vlastně nivelizováno (čtenář si 
to musí dovodit z odkazu na s. 36 a jednak postpozice přívlastků v originále zde podle mě nenese žádný výrazný „beletrizační“ 
příznak – je dána prostě tím, že na spojení „extremely cold“ významově navazuje zbytek věty (cold but traversable...).

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě
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