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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 

 
1,5 

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 
 

 
6 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Pečlivě a svědomitě připravená práce. Autorka si k překladu vybrala populárně naučný text, příručku o 
technikách prezentace. Do českého jazyka ji převedla náležitě a doplnila komentářem k překladu. 
 
Překlad 
 
Povedený, precizně vypracovaný překlad, bez vynechávek, snaha o zachování veškerých nuancí 
původního textu. 
 
Pěkná práce s nadpisy (rozvolnění nominálnosti, např. jak strukturovat, začít…, P 34, 56 v názvech 
podkapitol, naopak zachování infinitivní struktury u názvů kapitol). 
Styl zachován, proměňuje se už i v originále (rozdíl mezi počátečními a koncovými pasážemi), 
autorka překladu si této tendence všímá a snaží se o vyváženou práci se stylem. 
Lexikální stránka: povedená řešení, na některých místech bych zvážila přeformulování, např. můžete 
mluvit o svém životopisu (P 105), Sie können etwas über Ihren Werdegang berichten (O 111). 
Syntax: pečlivá práce se slovosledem, přeformulování vět, snaha o dodržení pravidel aktuálního 
členění větného v češtině. 
Místy je patrná doslovnost, hutnější stavba věty, nominálnost (např. hned první odstavec, P 3 až 8), 
dále např. Počítal jsem s větším zájmem o mou přednášku (P 118), Tento argument bývá zpravidla 
uveden fakty a na nich stavějícími závěry (P 232).  
Promyšlené strukturování, bezchybná formální stránka, bez chyb a překlepů. 
Velice pečlivě a přehledně připravená grafická stránka, totožná s originálem.  
 
Komentář 
 
Analýzu výchozího textu autorka provádí jednak podle modelu Ch. Nordové (1995), jednak se řídí 
možnostmi stylistické analýzy dle Čechové (2008), což je pro překlad daného textu velmi vhodné. 
Výchozí text je analyzován zcela příkladně. 
Autorka do hloubky promýšlí i hypotetickou překladatelskou zakázku a snaží se překlad směrovat na 
potenciální cílové čtenáře. 
Překladatelské problémy jsou řazeny logicky, jednotlivé roviny autorka náležitě popisuje, zmiňuje 
různé možnosti řešení včetně konzultace s odborníky (termíny). 
Chválím práci s překladatelskými posuny a jejich popis v příslušné kapitole, která dokládá autorčiny 
znalosti v této oblasti. 
Příkladně členěný oddíl bibliografie. 
 
Bakalářskou práci Lenky Zbořilové 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 


