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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 

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 

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 

 

7 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Šimon Hříbal si k bakalářskému překladu zvolil popularizační publikaci z oblasti psychologie 

(žánr v angličtině označovaný jako „self-help books“). Jak autor překladu správně uvádí 

v komentáři, hlavním problémem při překladu byla nepříliš vysoká kvalita výchozího textu, 

zejména po stránce stylizační (text je velmi repetitivní, obsahuje řadu redundantních pasáží, 

některá souvětí jsou velmi složitá a náročná na interpretaci).  Při bližším pohledu jsou některé 

části problematické i z hlediska obsahového. Student se snažil k překladu přistoupit aktivně a 

zmírněné nedostatky „opravit“, což se mu daří jen do určité míry. Poměrně výrazné zásahy do 

syntaktické struktury v některých případech vedou k narušení koherence a překlad sice určitý 

defekt originálu odstraňuje, ale přesto není ideální a dobře srozumitelný (např. třetí odstavec 

na str. 2 – problém se slovosledem a aktuálním členěním větným, str. 7 – věta „Bylo chybou 

se domnívat…“, která je zmíněna i jako příklad v komentáři). Zároveň v překladu najdeme 

některá řešení, která jsou přes veškerou snahu překladatele příliš ovlivněna originálem (str. 8 

– „to předpokládá naprostý respekt…“, str. 2 – „nemůže přebrat odpovědnost“, v češtině lépe 

„nenese odpovědnost“). Další ne zcela ideální a obtížně srozumitelné formulace jsou 

vyznačeny přímo v textu. Velmi obtížný převod pasáží popisujících biochemických základ 

různých emočních stavů zvládl student se střídavým úspěchem, některé vztahy jsou 

vysvětleny dobře, u jiných je srozumitelnost horší – např. spojení „pod záštitou glutamátu“ na 

str. 10. Kladně hodnotím způsob, jakým se student vypořádal s převodem klíčivých pojmů a 

názvů jednotlivých emocí, pouze výraz „culpa“ by v češtině bylo třeba konzistentně překládat 

jako „pocit viny“, protože vinu chápeme spíše jako stav (zavinění). Z méně šťastných 

lexikálních řešení bych zmínila převod spojení „poner límites“ (str. 8), pro které existuje 

přímočarý český ekvivalent „nastavit/vymezit hranice“, zatímco autor překladu používá velmi 

složitý opis vedoucí k posun významu, a několik nesprávně použitých kolokací. Komentář je 

zpracován velmi kvalitně bez závažnějších nedostatků. Vzhledem k výše uvedenému 

předběžně navrhuji hodnocení velmi dobře s tím, že konečná známka bude záviset na 

průběhu obhajoby.  

 

 

V Praze dne: 31. 8. 2019                                 Vedoucí 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 


