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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 
koherence v překladu 

 
1,5 

B (1-5)2 
Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 
vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 
1 

C (1-5)2 
Technická stránka celé práce: 
Gramatika, pravopis 
Interpunkce, překlepy 
Převod dat a jmen 
Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 
 

1,5 

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 

 
 
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 
 

 
6 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Překlad 
 
Text je převeden náležitě, čtivě, dokládá autorčinu schopnost porozumění originálu i 
adekvátní stylizace. Náročnost originálu spočívá zejména v množství termínů a reálií 
z různých oblastí. 
Náležité slovesné vyjadřování v bodech, kde je v originále nominálnost. Autorka správně 
rozpoznala, že původní text byl zřejmě částečně určen k prezentaci, která bude doprovázena 
mluveným projevem. 
 
Několik drobných poznámek a otázek: 
Místy přílišná doslovnost: Následující jazykový portrét Alenky jasně ukazuje, že vícejazyčnost je 
dnes realitou, s níž mají žáci zkušenosti, které zacházejí dál než za dva jazyky (s. 9), Známe 
některé jazykové génie, kterým se za svůj život podařilo naučit velké množství jazyků (s. 6), si 
vyvinou lepší schopnosti pro mezilidské vztahy (s. 11). 
Je nějaký důvod pro psaní jazyku Haida s velkým H? (s. 13) 
Lze v mateřské škole mluvit o kurzech angličtiny? (s. 16) 
Rollenspiele (s. 75 v O) obvykle v češtině rolové hry (jako hraní rolí (s. 16) lze také, jedná se 
ovšem o neterminologické spojení). 
 
Komentář 
 
Analýza výchozího textu čerpá z modelu Ch. Nordové (2009). Postupně však autorka přidává 
také hledisko stylistické (Eroms, 2008) i pohled na jazykové funkce (Jakobson, 1995).  
I v dalších částech autorka postupuje velice podrobně, uvádí dostatečné množství příkladů, 
pracuje se zdroji a snaží se informace do značné míry ověřovat.  
Styl komentáře je značně popisný, což je na jedné straně dobře (jasně uvádí motivaci 
jednotlivých řešení a průběh rešerše), na druhé straně někdy dochází k menším odchylkám od 
odborného stylu, zvláště ze syntaktického hlediska (větší nominálnost by nebyla na škodu), 
např. Avšak pro samotný překlad citátu jsem použila jinou internetovou stránku, kterou 
uvádím pouze v komentáři, protože se nejedná o oficiální překlad, ale pomohla mi při 
překladu (s. 32). 
Formální a technická úprava práce: vhodně řešeno, bez chyb a překlepů, místy neodsazené 
odstavce (s. 26), čísla poznámek pod čarou v textu nejsou horním indexem (možná rozhozeno 
při formátování?). 
Oddíl bibliografie je příkladně a logicky strukturován. 
 
Bakalářskou práci Martiny Liškové 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 


