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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 

4 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

2,5 

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 

4 

E (1-5)
2
 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

3 

 

Body celkem 

 

16 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Kromě toho, že název práce neodpovídá přesně zadanému titulu, se překlad vyznačuje jistou 

mírou nepřirozenosti (někdy až nepochopitelností) v lexikální a  syntaktické rovině (zvl. 

výběr slov, kolokace, syntaktické interference), což se odráží na kohezi, koherenci a stylu. 

Vyskytují se i chyby morfologické či překlepy. Komentář nebyl zvládnut (syntaktické 

problémy jsou nepopsány, popis postupů ve srovnání s překladem je neúplný, kapitola 

Typologie posunů chybí, teoretických opor je relativně málo). Práci nedoporučuji k obhajobě. 

Nicméně oceňuji úsilí a čas, které studentka věnovala tomuto náročnému překladu. 

 

Příklady: 

- Nobelové ceně 

- Současná „guláš“ 

- svou vojenskou základní v kyberprostoru 

- když se jejich hodnoty neshodují těmi čínskými 

- nezahrnuje výlohám za všechny vojenské projekty 

- že se zahraniční analytici obávají smyšlení a ambicí nadcházející generace armádních 

velitelů  

- a přestože si každá z těchto překážek si vybere svou daň, Čína by podle něj měla zůstat 

v pozoru, protože se této supervelmoci ještě stále nevyrovná  

- I přes uvedenou rozmanitou sféru působností a zájmů, Čína prozatím nemá 

zformovanou žádnou soudržnou globální politiku, nad rámec bránění svých ústředních 

zájmů a ukojování své žízně po přírodních zdrojích 

- vojáci zapřísahávali svou věrnost vládnoucí straně,  

- navazuje na vliv ČLR v rámci některých organizací a zabývá se její zaujatostí v 

zemích, kde má rozpracované projekty 

- Země se totiž řídí vlastní verzí výzkumu amerického stratéga Alfreda Mahana, který se 

zabývá spojitostí mezi silným námořnictvem a rozvojem mezinárodního obchodu 

- problémy, které ústí z angažovanosti Číny 

- celosvětovým symbolem pro lidská práva 

- ČLR má nicméně stále daleko od toho, aby mohla konkurovat 

- jakožto mocnosti schopné působení i na otevřeném moři 

- obvinil Čínu z inscenace „rozsáhlého a dlouhodobého vyvíjení vládního 

zpravodajského úsilí pro bezostyšnou krádež obchodních údajů a duševního 

vlastnictví“ 

- Mezi roky 2006 a 2007 západoevropské vlády otevřeně mluvily o internetových 

útocích Číny a ředitel britské bezpečnostní služby kontaktoval tři sta ředitelů a 

bezpečnostních poradců, aby je na čínskou hrozbu upozornil. 

 

 

V Praze dne: 23.1.2019                           Vedoucí práce: Zuzana Jettmarová  
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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 dopor učena k obhajobě 


