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Části hodnocení Počet 

bodů 
A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence v překladu 2 
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 
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 7 
 

Populárně-naučný text o institučním systému EU. Překladatelsky náročná je zejména právně-

administrativní terminologie. 

Překlad uspokojivě převádí smysl originálu. Komplikujícím faktorem byly faktické a 

formulační nepřesnosti v originále (například hned na str. 9 ve výčtu evropských smluv). Většinu 

z nich překladatelka odhalila, podrobně je analyzovala v části 3.5 a zvolila (kromě zmíněné úvodní 

pasáže, kde by bylo třeba podstatnějších zásahů) věcně správnější řešení. Přesto lze na několika 

místech narazit na významový posun, většinou méně závažný (str. 10, 12, 15, 16, 19, 23). Na straně 28 

je nejasně formulovaná pasáž o ekonomickém významu EU. V originále má být místo „hors États“ 

evidentně „hors États-Unis“, což lze dovodit podle smyslu. 

Překlad je terminologicky přesný, snad s několik málo výjimkami (běžný zákonodárný postup 

→ řádný legislativní postup, Smlouva ustavující ES → Smlouva o založení ES, OCDE → OECD).  

Co do stylistické stránky je překlad poměrně snadno redigovatelný – návrhy jsou vyznačeny 

přímo v textu. Pozitivním faktem je, že formulační nedokonalosti většinou nejsou způsobeny 

doslovným překladem. 

Komentář je velmi obsáhlý a explicituje všechna hlediska podstatná pro překlad, snad 

s výjimkou morfologie. Svědčí o velké důkladnosti při hledání ve zdrojích a promýšlení 

překladatelských řešení. Na několika místech se ale čtenář nemůže ubránit dojmu nadměrné 

rozvláčnosti. Překladatelka vhodně upozorňuje na vztah „evropské kultury“ k oběma kulturám 

národním, na prvky dokládající osobní postoj autora (tady by bylo vhodné přidat jeho negativní postoj 

k Velké Británii). Na str. 42 se mluví o ekvivalenci jako překladatelském postupu, což je omyl (Vinay 

a Darbelnet sice vyčleňují ekvivalenci jako jeden z překladatelských postupů, ale ve zcela specifickém 

smyslu).  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji – s určitými výhradami – známku výborně. 

 

 

V Praze dne 23/8/2020    Tomáš Duběda, vedoucí práce 
 

 

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


