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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 
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 

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 7 
 
 

Populárně-naučný text o historii Evropské unie. Překladatelsky náročná je zejména terminologie, 

včetně konceptů, které už dnes neexistují. 

 

Posuny významu jsou ojedinělé a bez většího dopadu na smysl textu (str. 13, 20, 23). Dès 1923 může 

znamenat od roku 1923, ale také již v roce 1923 (tento problém je v textu přítomen dvakrát). 

 

Terminologie je velmi dobře ověřená; zejména část 3.3.1.4 obsahuje bezchybnou analýzu klíčových 

termínů EU, včetně jejich chronologické návaznosti. Pouze na str. 19 je výraz Unie použit 

anachronicky. Avis de la Commission je stanovisko Komise, nikoli vyjádření. 

 

Ve stylistické rovině by byla potřebná určitá míra revize, což ale platí i o profesionálních překladech. 

Některá volná řešení jsou inventivní a úspěšná (sféry vlivu, Zachránil to Řím, Francouzsko-německý 

tandem). 

 

Překlad obsahuje několik chybně psaných čárek, občasné překlepy a jednu chybu v letopočtu (str. 13). 

Tabulku na str. 23 by bylo vhodné seřadit podle české abecedy. 

 

Komentář je velmi podrobný a svědčí o dobré schopnosti teoreticky uchopit celou šíři problémů 

relevantních pro překladatelský proces. Pasáže o lexiku a syntaxi (3.1.3.5 a 3.1.3.6) jsou velmi stručné, 

ale tento nedostatek je vyvážen v následujících kapitolách, pojednávajících o řešení konkrétních 

překladatelských problémů. Kapitola o reáliích je rovněž dosti krátká, i když evropská tematika je 

přítomná v jiných kapitolách. Při analýze kulturní podmíněnosti textu by bylo namístě uvést, že nejde 

jen o kontrast mezi francouzskou a českou kulturou, ale dnes už o tříčlenný kontrast (francouzská, 

česká a evropská kultura). 

 



Překladatelka si je vědoma toho, že text je zastaralý a dnes už má víceméně jen historickou hodnotu. 

Je škoda, že si k překladu nezvolila text, který by mohl být potenciálním kandidátem na knižní vydání 

v ČR. To ale nijak nesnižuje hodnotu odvedené práce. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

 

- Překladatelka upustila od překladu textu v kreslených vtipech. Jak by postupovala, pokud by 

šlo o reálnou zakázku? 

- Autor používá výraz Parlement de Strasbourg. Nelze z tohoto výrazu usuzovat na politické 

stanovisko autora?  

 

 

 

V Praze dne 10/8/2020    Tomáš Duběda, oponent 
 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


