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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 

 
2,5 

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 
 

 
11 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Překlad  
Významové nepřesnosti jsou ojedinělé (mj. venkovské město Catskills, s. 10; cizinci, s. 16). 
Nejproblematičtější je rovina stylizační. Ačkoli se vyskytuje celá řada zdařilých, čtivých 
pasáží, zrovna tak překlad devalvují mnohé chyby v kohezi (mj. … proč je polovina našich 
dárků k Chanuce příspěvky na charitu, s. 8; Když jsme se zastali šikanovaného spolužáka, 
pochválili nás, když nám řekli…, s. 8), formulační neobratnosti prozrazující závislost na 
jazykovém materiálu originálu (mj. Státního šampionátu pro čtrnáctileté, s. 7; Byla téměř 
posedlá sledováním, jak jíme, s. 9; Byli z Mosambiku a přátelé od dětství, s. 11; Naše 
šabatové páteční večeře vypadaly se dvěma obrovskými Afričany tyčícími se u stolu trochu 
jinak…s. 13; Během těchto let se mi také vyvinul podnikatelský instinkt, s. 14; … proč bych 
měl věřit ve své náboženství oproti jiným, s. 15; uprostřed zmítání lodi, s. 21; lodní 
zaměstnanci, s. 22; Zatoulal jsem se od skupiny, s. 26) či nefunkční opakování (strávili – 
strávil, s. 10; doma – doma, s. 12). 
 
Sporná jsou některá lexikální řešení – proč například lpět na doslovném převodu kódových 
jmen Pohár, Zmrzlina, Šlehačka, když v textu překladu vyloženě ruší, přitom funkčně 
adekvátnějších řešení nabízí čeština celou řadu. Rovněž úvahy o tom, zda pouze 
transkribovat, či naopak substituovat názvy léků, by měly vycházet z promyšlenější strategie a 
nejspíše by se neměly řídit toliko tím, zda je daný produkt v cílové kultuře „sehnatelný“ či 
nikoli (srov. úvahy na s. 46). 
 
Z formálních chyb mj. absence čárky na začátku či na konci vložené věty vedlejší (mj. s. 7, 
15, 24), chybné koncovky (Kambodže, s. 15), chybějící uvozovky (s. 19), pravopis (Severní 
Pacifik, s. 20), dále nerozumím opakovanému použití výrazu indský (s. 26 a 29). 
 
Komentář je spíše povrchní. To se projevuje mj. ve výkladu o konstitutivních posunech (s. 
47) či absencí zdrojů, jimiž by autorka mohla své závěry doložit (diskuse o frekvenci variant 
Kowloon a Kau-Lung na s. 46-47). Především pak postrádám podrobnější informace o faktoru 
autora, motivu ke vzniku textu a rovněž recepci podobných textů v cílové kultuře – vůbec by 
celému překladatelskému procesu i jeho reflexi v komentáři prospělo, kdyby si autorka 
definovala alespoň rámcové fiktivní zadání, respektive profil cílového textu. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře. 
 
 
 
V Praze dne: 11.6.2020                                          Vedoucí práce:  PhDr. David Mraček, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


