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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

1,5

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
 

6,5



Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi:
Studentka si zvolila k překladu vybrané kapitoly z publikace zaměřené na širší dobový kontext díla Jane 
Austenové. Hlavní obtíže při překladu představovala kromě místy složité syntaxe zejména různorodá 
terminologie a také nutnost začleňovat do textu organicky citace z autorčiných děl. Překlad se čte až na 
drobné výjimky velmi dobře, překladatelka se v mnoha případech nebála výrazně transformovat 
syntaktickou strukturu originálu, což bylo většinou ku prospěchu věci.

Na lexikální rovině se ojediněle vyskytnou nevhodné ekvivalenty:

s. 15 – krekry (evokující spíš cosi, co roztržitě chroupeme u televize) namísto sucharů, které jsou, 
alespoň podle mých vlastních zkušeností s námořní tematikou v literatuře, tradičním překladem této 
základní stravy lodníků.
 s. 15 – notoricky známé skupiny verbířů – notorious je tu přímo „nechvalně známý“.
s. 23 – podtitulek Hrabivá společnost (Acquisitive Society) se příliš dobře neváže k obsahu textu, protože 
ten se nevěnuje úpornému hromadění bohatství, ale jen tomu, že lidé daného období si rádi zařizovali 
dům v souladu s dobovou módou, tj. rádi měli doma to nejlepší a nejmódnější, což ale podle mého 
názoru není ještě „hrabivost“.

Výjimečně se stane, že jinak standardní syntaktické řešení v kombinaci s terminologickou nasyceností 
znejasní významové vztahy v textu – to platí pro větu Válečné lodě se dělily na lodě řadové o šedesáti až
sto dělech a křižníky – fregaty, šalupy a brigy, u nichž byl počet děl podstatně menší. Jelikož specifikace 
různých typů „křižníků“ není oddělena pomlčkou po obou stranách (namísto toho je vedlejší vztažná věta
napojena přímo na ni) a dnes si slovo křižník spojujeme primárně s velmi objemnou válečnou lodí, při 
prvním přečtení v mně vzbuzovala věta pochybnosti, zda z ní něco nevypadlo, přestože se překladatelka 
nedopustila žádné vyložené chyby.  Jde o detail, ale vzhledem k relativně vysokému terminologickému 
zatížení textu je dobré upozornit na to, že v terminologicky náročné pasáži je třeba čtenáři syntaxí 
(případně i jinak, např. použitím vysvětlující zkratky tj.) maximálně ozřejmit významové vztahy – laik 
zde asi těžko bude předpokládat, že slovo křižník bylo dříve používáno jako hyperonymum pro slovo 
šalupa označující relativně malou plachetní loď.

Nejvýraznějším věcným nedostatkem jsou zcela zmatečné převody časového určení Regency a Georgian 
v kapitole Interiéry v případech, kdy se autorka rozhodla překládat odkazem na konkrétní století. 
Opakovaně v textu (dvakrát na s. 22, jednou na s. 23) a jednou i ve vybraném příkladu v komentáři 
omylem mluví o 18. místo 19. století nebo (jednou, opět na s. 22) o druhé polovině 17. místo 18. století. 
Toto zmatení nakonec řadím nikoli do interpretačních lapsů, protože někdy autorka překládá příslušné 
určení správně, ale považuji ho spíše za formální nedostatek vzniklý z nepozornosti, tedy za nedostatek 
spadající do kategorie C, kterou proto hodnotím dvojkou.

Komentář je, domnívám se, svou úrovní nadprůměrný – zejména tím, jak podrobně analyticky a s 
přesným  použitím odpovídající terminologie zachycuje autorčino uvažování nad překladem a její 
výsledná řešení. Hodně obšírně (na cca šesti stranách) se věnuje syntaktické a slovosledné stránce textu a
konstitutivním či individuálním posunům v této oblasti, ale vzhledem k tomu, že zde rozhodně bylo co 
komentovat a že autorka volí typově rozmanité příklady, nepůsobí výsledek zdlouhavě. Překladatelská 
rozhodnutí zde i v ostatních oddílech jsou většinou dobře odůvodněná – jen bych vznesla dotaz, proč 
autorka počešťuje jméno sestry Jane Austenové na Kasandra, protože to je v rozporu se systémem 
převodu vlastních jmen, který jinak v komentáři nastiňuje.

Práci doporučuji k obhajobě a přes dílčí nedostatky navrhuji vzhledem k celkové úrovni překladu i 
komentáře hodnocení výborně.

V Praze dne: 10. 6. 2019                                             Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě
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