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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 

 
1,5 

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 
 

 
5,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Pečlivě vybraný text k překladu. Bakalářská práce je celkově precizní. Promyšlené strategie 
s ohledem na cílového čtenáře. 
 
Překlad 
 
Autorce překladu se podařilo splnit vytyčený cíl, kterým byl funkční překlad vybraného textu, 
úryvků z životopisu Ivana Lišky. Diplomantka zachovává styl originálu a všechny jeho 
nuance, zároveň však text cílovému čtenáři vhodně přizpůsobuje, především co se týče 
předpokládané znalosti reálií.  
Mnohá velmi zdařilá řešení, především v promluvách samotného Ivana Lišky. 
Chválím práci se syntaxí, autorka přizpůsobuje obsah tematicko-rematickým tendencím 
českého jazyka. 
Lexikální stránka včetně slovních hříček (např. Praha na prahu změn) povedená, dokazuje 
autorčin zájem o text a snahu o co nejpreciznější zachování všech rovin původního textu. 
Překlad se čte skutečně hladce, čtenář se jen málokdy pozastaví, aby se ujistil, zda textu dobře 
porozuměl. Na některých místech se vyskytují drobnější formulační nebo stylistické 
nesrovnalosti, např. A tak jsem si tedy kladl otázku, stejně jako i můj otec, co tedy dělá dělník, 
když je ve vedoucí pozici? (P 122), např. Tím se myslela technika Marty Graham, které ovšem 
za života Graham takto říkat nesměli […] (P 243, 244). 
Téměř bez chyb, překlepů nebo dalších formálních nedokonalostí. 
 
Komentář 
 
Analýza výchozího textu probíhá podle modelu Ch. Nordová (1995), je však vhodně doplněna 
dalšími poznatky např. české stylistiky (Čechová a kol., 2008) nebo pojetím jazykových 
funkcí R. Jakobsona (1960). Příkladné úvahy týkající se metody překladu. 
Struktura kapitoly o překladatelských problémech logicky členěná, do hloubky vysvětlující 
motivaci jednotlivých řešení. Práce se zdroji dostatečná, vhodně zapracované citace. 
Kapitola o posunech v překladu dokládá autorčin rozhled v této oblasti, jednotlivé případy 
z překladu správně přiřazuje a popisuje.  
Zvláště vyzdvihuji reflexi pragmatické roviny a přizpůsobení popisuju reálií cílovému čtenáři. 
Autorka se snaží psát odborným stylem, na některých místech je však zřejmě mírně ovlivněna 
stylem překladu (populárně naučným), příp. některá pozorování postrádají odbornost, např. V 
textu jsou tedy obsaženy jak delší, tak i kratší věty a souvětí (str. 52). 
Po formální a technické stránce je práce na velice dobré úrovni. 
Oddíl bibliografie členěn logicky a přehledně. 
 
Bakalářskou práci Žanety Ringelové bez výhrad doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit 
známkou výborně. 

 
V Praze dne: 8. 6. 2020                               Vedoucí práce: Věra Kloudová, Ph.D. 
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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 


