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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 

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 

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 

 

7 



 

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Daná bakalářská práce je velmi zdařilým celkem překladatelské analýzy, vlastního překladu a 

komentáře k překladu. Sám překlad zcela naplňuje požadavky na populárně naučný text, 

přičemž se zabývá různými tématy, vážícími se k životu Jane Austenové. V překladu a 

komentáři jsou jen velmi řídké nedostatky v oblasti použitého lexika, gramatiky a 

interpunkce. 

 

V překladu jsou patrné tendence k volnosti, které jsou více nebo méně přijatelné (pro druhý 

případ viz např s. 17 překladu a s. 41 v komentáři: /16 years as the most impressionable age/, 

v překladu znění: „… dosáhla tedy věku, v němž jsou názory snadno ovlivnitelné“ 

nevystihuje vnímavost a citlivost subjektu právě v tomto věku – a není to intelektualizace či 

zlogičťování textu podle Levého, jde spíš o individuální posun se sémantickou ztrátou. Pro 

více příkladů volnosti překladu: viz s. 11, 13, 14, 17, 18 – konkrétně též naznačeno ve 

vytištěné kopii práce. Tyto tendence celek této zdařilé práce neohrožují; často jsou obecněji 

určitým typům překladu ku prospěchu, ale je třeba si na ně dávat velký pozor. 

 

Autorka překladu prokazuje především v části 3. své práce, věnované „Procesu překladu – 

překladatelským problémům a posunům“ výborné kontrastivně komparativní uvažování o 

jazykových prostředcích originálu a překladu, včetně závěrů o nutných posunech. 

Pozoruhodná je část 3.1 o syntaxi, která obsahuje detailní a teoreticky podložená pozorování a 

popisuje uvážené konstitutivní posuny, které jsou jako velmi zdařilé patrné v samotném 

překladu. Pokud jde o komentář lexikální v části 3. 2 a dále a konkrétně o „termíny“ či 

podtitulky, vznáším pro obhajobu otázku o pojmu „Kontratance“, použitém na s. 11-12 

P, na s. 55 O: jde v O o „country dances“, ne o „counterdances“… 

 

Na s. 47, v komentáři k překladu vlastních jmen autorka mluví o úzu českého historického 

kontextu užívat české protějšky anglických či jiných cizích jmen – námět k obhajobě zde je, 

aby upřesnila, z jakých zdrojů čerpá, a v jakých zdrojích našla pro jmenované důležité 

osoby přepis jména Charlotte/Šarlota (který je v překladu ve velkém rozporu s užitými 

originálními jmény, která převažují). 

 

Další otázkou k obhajobě je: Kdy vyšla v českém výběru korespondence Jane 

Austenové? V textu práce je tento zdroj uveden jako již nedostupný, ale bez datace 

vydání. 

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně v závislosti na obhajobě. 

 

V Praze dne:   10. 6. 2019         oponentka práce: PhDr. Eva Kalivodová, PhD., UTRL FF UK 

 

 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 

 


