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Části hodnocení Počet 

bodů 
A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence v překladu 2 
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 

4 

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 

2 

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 14 
 
 

Náročnější populárně-naučný text o institučním systému Evropské unie. Způsob interpretace 

zdrojového textu a volba české terminologie svědčí o vydatném zapojení druhého studovaného oboru 

– práva; bez těchto doplňkových znalostí by byl text na bakalářské úrovni jen obtížně zvládnutelný. 

Autorka se poctivě vypořádala s většinou terminologických úskalí i mezitextových odkazů. 

 

Přesto lze ale v překladu nalézt zhruba deset posunů významu (str. 2: Evropská rada je mezivládní 

organizace; str. 3: dialog mezi státy navzájem; str. 5: domnívá-li se členský stát; str. 9: stejně jako jiné 

předpisy; str. 11: tato pomoc, která má velký význam; str. 13: minimální počet vážených hlasů; str. 14: 

spolupráce EU s Uruguayí; str. 17: rozšíření návrhů; str. 18: Barroso se znelíbil; str. 19: pokud mají 

komisaři příležitost). 

 

V oblasti terminologie je většina řešení uvážlivých. Pouze výraz iniciační monopol/poslání podle 

mého názoru neexistuje. „Výčtový“ překlad výrazu conjoint jako manžel/manželka/partner/partnerka 

svědčí o právní analýze, ale není vhodný stylisticky (obvyklý význam conjoint je manžel/ka). 

 

Pokud jde o stylistickou rovinu, je v textu poměrně mnoho míst, která by bylo třeba revidovat. 

Vyskytují se i anakoluty, nelogicky formulované věty a několik málo míst s nevhodným aktuálním 

členěním. Důvodem však většinou není doslovný překlad – autorka překladu naopak mnohdy sahá 

k volnějším překladatelským postupům. Poněkud rušivě působí systematický překlad sloves prévoir a 

préciser jako předpokládat a upřesnit – vhodnější jsou ekvivalenty stanovit a uvést. 

 

Práce by si zasloužila ještě jedno důkladné pročtení – je v ní nadmíru textových problémů daných 

přehlédnutím (opakování téhož slova, chybný pád, jeden zapomenutý odstavec, psaní data, spojovník 

místo pomlčky, několik málo chybějících větných čárek, nepřesné psaní jména Javier Solana). 

 



Komentář má obvyklou strukturu a obsahuje řadu relevantních poznámek k textu a jeho překladu. 

Chvályhodné je využití korpusů pro ověřování frekvence kolokací. Místy však působí nedotaženě: 

v oddílech 2.2.1 a 2.2.2.2 se charakterizují potenciální příjemci publikace, ale pokaždé jinak; začátek 

oddílu 2.2.2.3 je mimo téma; na str. 24 a 25 se opakuje tentýž blok textu; příklad na trpný rod na str. 

26 neobsahuje trpný rod; v úvodu části 2.4 se hovoří o čtyřech kategoriích překladatelských problémů, 

ale rozvedeny jsou jen tři z nich). 

 

Na několika místech komentáře je patrná snaha samostatně dohledat zdroje k popisovanému problému 

– ne vždy je ale výsledek uspokojivý (např. francouzské typy textů narratif, didactique atd. není 

vhodné označovat specifický českým termínem funkční styl); zapojení teorie J. Levého je někdy 

úspěšné, ale na str. 27 je jeho výklad překladatelských postupů zcela zkreslen a na str. 42 se mluví o 

požadavku krásy, který nelze aplikovat na neliterární překlad. 

 

Po zvážení všech připomínek doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku dobře. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

- Je volba ekvivalentu etatismus pro interétatisme na str. 2 záměrná? 

- Autorka překladu má nejspíše pravdu, když píše, že v textu není zřetelně přítomna konativní 

funkce. Pokud je to tak opravdu, podařilo se autorovi zůstat neutrální. Nelze ale v textu přece 

jen odhalit prvky naznačující jeho postoj vůči EU? 
 

 

 

V Praze dne 22/5/2019     Vedoucí práce: Tomáš Duběda 
 

 

 

 

 

 

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


