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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

2

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

2

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

 
2

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
 

10,5



Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi:
 
Autorka si vybrala text z knihy, která jako celek možná spadá do populárně-naučného žánru, ale zvolené úvodní 
kapitoly mají spíše charakter poměrně přímočarého autobiografického vyprávění, které nabízí určité překladatelské 
problémy zejména po stránce lexikální. S překladem se celkově vyrovnala poměrně dobře – níže upozorňuji na 
některé dílčí nedostatky. Komentář je ale místy nepřesvědčivý nebo příliš stručný (např. pouze jeden odstavec 
věnovaný úvodní reflexi syntaktické stránky textu, někdy nepřesná obecná klasifikace překladatelských  problémů).

Vybrané připomínky:

Ráda bych autorku upozornila na chybnou tendenci nepoužívat přivlastňovací zájmeno svůj:
Viz např. hned na druhé straně překladu (s. 8): Na naše stížnosti a protesty jsme vždy dostali stejnou odpověď.
Další příklad s. 15:  Při každém sledování jsem objevil něco nového a cítil čím dál větší touhu prozkoumat rozsáhlá 
území mimo mé do sebe zahleděné okolí. 
V obou případech není použití zájmena pro příslušnou osobu namísto zájmena svůj až tak nápadné, protože by věta 
mohla být snadno naformulována jinak (na naše stížnosti… odpovídali vždy stejně //   rozsáhlá území, která se 
nacházela za hranicemi mého do sebe zahleděného okolí). Přesto ale podle mého názoru nejde ani v druhém případě 
o jasný příklad skryté predikace, takže použití zájmena můj namísto svůj je stále oprávněně pociťováno jako chybné.
Další opakovanou chybnou tendencí je přenášení anglické souslednosti do češtiny v situaci, kdy by měl v 
překladu být čas přítomný, nikoli minulý.
S. 60: I had no idea where this scene was filmed or  why it was happening, but I knew it was real, and it was 
spiritually significant.
S. 15 Neměl jsem tušení, kde to bylo natočeno nebo co se tam odehrávalo, ale věděl jsem, že to bylo skutečné a že 
to mělo nějaký duchovní význam. 
Občas se v překladu také najdou neodůvodněné posuny mezi časy: 
S: 16: Spousta z nás strávila celý svůj život v jedné neměnné bublině (v originále zcela obecný výrok v přítomném 
čase: Many of us spend out entire lives in the same bubble.)
Podíval jsem se na svého spolubydlícího Jareta, který je běžně tak optimisticky naladěný a který si věčně zuřivě píše
do deníku (v originále jde o neutrální popis toho, jak Jaret působil v době, kdy se spolu plavili na lodi; pro 
aktualizační prézens není důvod, o souslednost se nejedná: I looked over at my roommate, who was usually so 
upbeat and always writing furiously in his journal).
Na s. 10 se vloudila zeměpisná chyba: matka autora pocházela z městečka in the Catskills což je pohoří, část 
Apalačského masivu; autorka mylně překládá jako název města samotného.

K diskusi při obhajobě:
Ráda bych, aby se autorka zamyslela nad adekvátnosti převodu kurzívou psaných částí následujícího souvětí:
We fear leaving the unfamiliar surroundings, which is natural, but through exploration of the unfamiliar we stop 
focusing on the labels that define what we are and discover who we are.
Bojíme se tohle známé prostředí opustit, což je přirozené, ale díky zkoumání neznámého se přestaneme soustředit na
nálepky, které definují, jací jsme, a zjistíme, kdo jsme. 

Dále by mě zajímalo zdůvodnění toho, proč se autorka rozhodla neřešit anglické známky v tomto v podstatě 
vyprávěcím textu v první osobě čistou substitucí (namísto „áčko“ dát „jednička “), ale dala přednost vnitřní 
vysvětlivce za lomítkem (áčko/jednička atd.).

U převodu reálií mě zaujala substituce anglického hrudí (brisket) českým bůčkem (pod nímž si dost automaticky 
představíme bůček vepřový – u jiných druh mas se používá nezdrobnělý tvar „bok“). Mohla by se autorka v průběhu
obhajoby zamyslet nad vhodností této substituce?

Mohla by autorka zhodnotit adekvátnost překladu níže uvedené pasáže a případně se zamyslet nad alternativními 
řešeními?
Greenwich v Connecticutu měl nejlepší veřejné školy. Město bylo také plné dobrovolníků, po čemž toužila máma, 
a velmi rozmanité, což bylo něco, čemu chtěl táta vystavit své děti. (the town also had a culture of volunteerism that
my mother craved…)

Dá se opravdu říci, že jednou ze dvou hlavních funkcí tohoto textu je funkce poetická (s. 31)?
Je řešení spojení „finding out sea legs“ na s. 43 syntaktický problém? Je změna kondicionálu v autorově otázce (“If 
you could have anything in the world, what would you want most?“), který vyžaduje v češtině vyjádření slovesného 
rodu, na rodově neutrální indikativ (můžeš, budeš) primárně syntaktický problém?
Jaký autorka vidí rozdíl mezi nesubstituováním českého léčiva v případě Excedrin PM („Kdybych však v překladu 
použila české léčivo, pro čtenáře by to bylo příliš matoucí.“) a následnou substitucí Kinedrylu za Dramamine?

Vzhledem k relativně dobré úrovni překladu navrhuji i přes nedostatky komentáře známku velmi dobře.
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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
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