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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 

1-2 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

1-2 

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 

2 

E (1-5)2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

2 

 

Body celkem 

 

8 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Kristina Paulů si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi zajímavou publikaci, a to 

příručku věnující se kreslení zeichnen heißt sehen od německé autorky Heike Kelter, jež 

vysvětluje čtenáři, co je to plošné vidění a jak se ho naučit, a lze konstatovat, že překlad 

výchozího textu je velmi zdařilý. 

Studentka textu porozuměla, na sémantické rovině nedošlo k závažným významovým 

posunům, ojediněle najdeme drobné nedostatky na rovině stylistické.  

Pokud jde o lexikální rovinu, je studentčinou výhodou, že má s danou tematikou vlastní 

zkušenost, jde o její vlastní zálibu. Navíc se řešitelka zamýšlela nad správným převodem 

některých odborných termínů (např. (Zeichen)visier, Fluchpunkt) a po rozsáhlé rešerši 

a konzultaci s odborníky na danou problematiku zvolila odpovídající překlad, vše navíc 

zdůvodnila v komentáři. Právě překlad terminologie považuji za velmi náročný a kladně 

hodnotím studentčina výborná řešení.   

Pochvalu si rovněž zaslouží práce s obrazovým materiálem a grafické zpracování překladu. 

 

Komentář: 

Text komentáře má velmi přehlednou strukturu a zahrnuje všechny podstatné aspekty 

výchozího textu a celého překladatelského procesu. Autorka se zamýšlí i nad hypotetickým 

zadáním. Chválím, že zvolená překladatelská řešení jsou navíc doložena názornými příklady. 

Bohužel jsou některé aspekty na některých místech komentovány heslovitě, vágně, mnohé 

formulace jsou neobratné, neodpovídají odbornému stylu. Připomínku bych snad měla 

k tvrzení týkajícího se velkých počátečních písmen: „která autorka užívá při oslovování 

čtenáře zájmenem. Vyjadřuje tak čtenáři úctu a text působí zdvořileji a profesionálněji.“ (str. 

41). Zde je však nutno podotknout, že na tento jev byla studentka upozorněna na 

konzultacích, toto „vysvětlení“ se objevovalo na více místech, studentka ho upravila, na tomto 

místě ho asi při redakci přehlédla.   

 

Text celé práce je velice přehledně členěn, obsahuje jen několik překlepů či problémů 

s diakritikou, nejednotně psaná velká písmena (Vám, vás – byť jen ojediněle, studentka 

pravděpodobně při finální korektuře opomněla některá místa).  

 

Jako vedoucí předkládané práce mohu konstatovat, že studentka poctivě konzultovala, avšak 

pracovala samostatně, překladu se pilně a svědomitě věnovala; na kvalitě komentáře 

k překladu se nicméně odrazila časová tíseň související s termínem odevzdání práce. 

Komentovaný překlad Kristiny Paulů splňuje nároky kladené na bakalářské práce na oboru 

Němčina pro mezikulturní komunikaci.  

 

Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím 

známkou „velmi dobře“. 

 

 

V Praze dne 9. června 2019    

 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, 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 


