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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

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

 
1,5 

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 

 
 

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 

 
Body celkem 
 

 
7 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Překlad je zvládnut celkově velmi dobře, čtenářskou iluzi nicméně narušují některé dílčí 
stylizační nedostatky (vyznačeno v textu práce znaménkem B) a pravopisné chyby (C). Na 
rovině významu (A) nejvíce vadí opakovaná nepřesná klasifikace subjektu El Poder jako 
„strany“ (jde o asociaci), resumé (s. 15) je ve skutečnosti životopis a anglické billion je 
miliarda, nikoli bilión (zřejmě důsledek interference španělštiny). 
 
Komentář 
Komentář jako celek je zdařilý a kultivovaný, ačkoli obsahuje i několik méně srozumitelných 
pasáží (vyznačeno v textu práce, hlavně s. 28; dále na s. 33 jiná než v translatologii obecně 
přijímaná definice minimaxové strategie). V reflexi lexikálních problémů a jejich možných 
řešení postrádám termíny (ztučnění jater, kalorický příjem/výdej ad.), ostatně i převod 
klíčového výrazu soda by si zasloužil podrobnější komentář, než je stručná zmínka na s. 40. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
 
 
 
 
V Praze dne: 10.6.2019                                          Vedoucí práce:  PhDr. David Mraček, Ph.D. 
 
 
 
 
__________________________________ 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


