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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

2,5 

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 

 

8,5 



 

Předložená práce vyniká promyšleným a zajímavým komentářem. Po této stránce je náročný 

výchozí text zvládnut výborně. Avšak překladová část obsahuje množství drobných chyb či 

opomenutí, zejména na prvních stránkách vytištěného textu jsou vyznačeny, někdy i s návrhy 

správných řešení po straně textu.   

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Str. 10: „vyšla díky předchozí autorově práci…“ nepochopen plurál, muselo jít o „práce“, 

nepochybně publikované texty 

 

Str. 12: překládat weitgehend „dlouhou dobu“ může být velmi matoucí 

 

Str. 22: Das Schwarze Korps 

 

Str. 26: entartete Musik není možno označovat jako degenerativní, mluvilo se o ní jako o 

degenerované, doporučuji doplnit i ekvivalent „zvrhlá“ 

 

Str. 33: die „verjazzte und verjudete“ Tanzmusik – řešení „ovlivněná jazzem a židovstvím“ 

trpí nivelizací, význam je silně zeslaben. Verjudet musíme překládat „požidovštělý“. Toto 

slovo působí dnes toporně, ale v dobovém antisemitském diskurzu bylo běžné a je velmi 

znepokojivé, že se najde i v současných textech, např. „požidovštělý blb“ (Adam Bartoš, 

https://abbartos.wordpress.com/2014/05/25/pravdou-treba-proti-vsem/). Pro verjazzt bych 

navrhla snad ekvivalent „zdžezovaná“.  

 

I slovo Kulturapostel je překladatelsky náročné. Vyskytuje se vždy v kontextu kontrolování, 

dohledu, moralizování. Řešení „pohlaváři z NSDAP“ je nutno ještě něčím doplnit, navrhla 

bych „nacisté, kteří vykonávali dozor nad kulturou“, řešení „představitelé kultury“ 

nevyhovuje, protože nacisté, kteří sledovali moralizujícím, cenzorským, udavačským 

způsobem kulturní dění, mnohdy ani umělci nebyli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne:    6. 6. 19                                         Oponent práce: Monika Žárská 
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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 

https://abbartos.wordpress.com/2014/05/25/pravdou-treba-proti-vsem/

