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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 

 

3 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

3 

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 

 

3 

 

Body celkem 

 

 

13 



Překlad obsahuje celou řadu významových posunů. Většinou se jedná o posuny méně závazné 

(mění sdělení v rámci mikrokontextu, nikoli však hlavní sdělení textu jako celku), avšak 

posuny se vyskytují s velkou frekvencí. Mezi posuny s dopadem na významovou rovinu patří 

i velmi časté výpustky a místy i adice, včetně hodnoticích výrazů. Sem patří vynechání výrazu 

„velmi“ (překlad německého „sehr ungesund“), či naopak přidání slova „skutečně“ ve spojení 

„skutečně zdráva“ (str. 18), což má dopad na zde klíčovou rovinu apelu.  

 

Text dále obsahuje chyby na rovině gramatické (včetně sémanticky zásadní opozice příčestí 

minulé vs. přídavné jméno) a  interpunkční/typografické (např. přetahování předložek 

ksvzKSVZ). 

 

Poznámky překladatele, jsou-li opodstatněné, by se jako takové měly v překladu označit.  

 

Poznámky oponenta jsou průběžně vyznačeny v textu. Legenda k použitým symbolům: 

V = významový posun 

g = gramaticky jev / gramatická chyba 

F = formulační rovina 

 

Komentář je relativně podrobný. Nesouhlasím se zásadním výrokem, a to s přiřazením textu 

k funkčnímu stylu. Na základě indicií v originále, ale i vlastních poznámek autorky komentáře 

vyplývá, že převažující funkcí textu je funkce apelativní. 
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