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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 

1 

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  
 
 

Středně náročný populárně-naučný text o matematických problémech. 

 

Významová rovina: Překlad je téměř prostý významových posunů (výjimkou je jen str. 21). Výraz 

mathématiques-fiction (str. 45 originálu) je nejspíše narážka na science-fiction, tedy slovní hříčka; 

doslovný překlad matematická fikce by bylo vhodné komentovat. 

 

Terminologie: Terminologická nasycenost není příliš vysoká. Volba českých ekvivalentů je náležitá a 

velmi podrobně dokumentovaná v komentáři.  

 

Styl: Překlad je poměrně doslovný a prospěla by mu o něco větší volnost. Místy (např. na str. 16 a 17) 

by bylo vhodné zvolit jiné logické konektory nebo jinak vylepšit koherenci. První kapitola je 

stylizačně lepší než druhá, což může souviset s rozdílným autorstvím těchto částí. Přesto je překlad 

dobře revidovatelný. Příklady lokálních stylistických problémů: str. 12: má známý krátký důkaz; str. 

12: černá tabule (stačí: tabule); str. 13: pořadí řečených návštěv; str. 19: vyvodit z obecné podstaty 

(rohy). Pokud jde o překlad názvů, nezdá se mi struktura Hra + genitiv (Hra barevných ploch, Hra 

obchodního cestujícího…) nejlepší. Nominální argument zde působí jako aktant, což neodpovídá 

sémantice pojmenování. Výraz respectivement (str. 18) nelze překládat jako respektive. 

 

Komentář: Komentář reflektuje všechny podstatné aspekty překladu, pouze překladatelským 

postupům a syntaxi je věnováno jen málo místa. Autorka upírá zdrojovému textu expresivní funkci 

(str. 34) – místy je ale přítomna (neobyčejně překvapivý, poštěstilo se najít). V části věnované 

lexikální charakteristice textu chybí zmínka o matematických symbolech a rovnicích. 

 

Formální stránka: Text je pravopisně a typograficky bezproblémový; pouze v komentáři lze občas 

narazit na zapomenutou větnou čárku. 

 



Závěr: Autorka komentovaného překladu přeložila kvalitní práci, kterou doporučuji k obhajobě. I přes 

uvedené výhrady navrhuji hodnocení známkou výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

- Je patrný rozdíl v autorském stylu mezi první a druhou kapitolou? 

- Opravdu neexistují původní česká díla přibližující matematiku dospělým (str. 39)? 

 

 

V Praze, 23/8/2019     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 


