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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 

1 

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 

1 

 

Body celkem 

 

7 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Jana Vaněčková si k překladu zvolila část publikace z žánru, pro který se ve španělštině vžil 

název „libros de autoayuda“. Za hlavní překladatelský problém u textů tohoto typu lze 

považovat značně emotivní tón originálu (včetně použití specifických lexikálních a dalších 

prostředků), který je nutno při převodu do češtiny poněkud zmírnit a přizpůsobit českým 

zvyklostem. Po obsahové stránce je překlad zvládnut velmi dobře, významových posunů je 

v něm minimum. Autorka text zpracovala pečlivě včetně dohledání většiny existujících 

překladů vložených citátů. Nedostatky práce lze najít především na rovině stylistické. 

Přestože se autorka snažila text oproti originálu poměrně výrazně reformulovat, v řadě 

případů jsou její řešení značně závislá na originálu. Příkladem je vysoká frekvence vytýkacích  

konstrukcí (např. To, čemu se rozhodneme naslouchat… – str. 13;  dokážete i to, co jste nikdy 

nedělali… - str. 14; to, co je blízko vašim očím … - str. 22), v některých případech 

nepřirozený slovosled (např. str. 11 – vyznačeno v textu). Diskutabilní jsou i některá řešení na 

rovině lexikální (např. ze zákona – str. 20, vhodnější by bylo přeložit jako po právu). Některé 

další nedostatky jsou vyznačeny v textu. Komentář považuji z kvalitně zpracovaný jak po 

obsahové stránce, tak z hlediska odkazů na odbornou literaturu. V části věnované analýze 

originálu bych doporučila podrobněji rozebrat lexikální rovinu. Vzhledem k výše uvedenému 

navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně v závislosti na průběhu obhajoby.  

 

 

V Praze dne: 10. 6. 2019                                 Oponent práce: PhDr. Vanda Obdržálková, PhD. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


