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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  

1 



(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

Body celkem  

6 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Kateřina Kadlecová si pro svůj komentovaný překlad zvolila aktuální a poměrně náročný text 

věnovaný vlivu sociálních sítí na lidskou psychiku. Český překlad lze považovat za zdařilý a 

velmi promyšlený s jasnou překladatelskou koncepcí, kterou studentka podřídila fiktivnímu 

zadání. Velmi oceňuji, že se rozhodla pracovat s fiktivním zadáním, na jehož základě měl být 

překlad určen studentům středních škol. Tomu se rozhodla vědomě podřídit stylistická řešení, 

lexikum, syntax i výstavbu textu a nabídla celou řadu kreativních řešení. 

Co se týče stylistické roviny, oceňuji mnoho nápaditých řešení. Objevují se však i drobné 

nedostatky, některé formulace jsou neobratné a v některých pasážích je patrná závislost na 

originálu, např. Příznaky byly v rámci studií výrazně zastoupeny (str. 18) nebo na straně 22 

Jsem s rodinou, a proto nemám potřebu (čeho?). Stejný případ se pak týká strany 25. Dnes 

bude hvězdná noc, skvělá příležitost užít si pohled (na co?) bez přítomnosti nových médií. 

Na sémantické rovině nedošlo k závažným posunům, výhrady mám jen ke dvěma pasážím, 

kdy studentka zřejmě špatně vyhodnotila obsah německé věty: Sociální je ten, kdo vlídně 

zohledňuje jednání a chování ostatních (str.10). Přičemž německý originál říká, že sociální 

člověk, je takový, který ve svém vlastním chování a jednání zohledňuje/bere ohled na ostatní. 

Další významový posun vznikl na str.23 (Pokud jsem časově vytíženi, nezbývá nám mnohdy 

čas na nová média, i přesto se ale necítíme vyloučení. Zde studentka chybně interpretovala 

význam německého idiomu „mitten im Leben sein“, který v daném kontextu znamená „žít 

naplno“ spíše než „být časově vytížen“). 

Jedná se však o dva ojedinělé případy, překlad jako celek je koherentní a překladatelská řešení 

jsou adekvátní vůči originálu. 

Kladně hodnotím, že si diplomantka dala práci s vypracováním dotazníku ohledně využívání 

sociálních sítí mezi středoškoláky a že konzultovala některá lexikální řešení s učitelem, který 

má zkušenost s výukou žáků v této věkové skupině. 

Komentář: 

Oceňuji nesmírně obsáhlý a velmi dobře promyšlený komentář k překladu. Text komentáře 

má přehlednou strukturu, je napsán kultivovaným jazykem a zahrnuje všechny podstatné 

aspekty výchozího textu a celého překladatelského procesu. Zvolená překladatelská řešení 

jsou navíc doložena názornými příklady.  

Text je velice přehledně členěn, překlepy či problémy s interpunkcí se téměř nevyskytují (jen 

např. chybějící tečka na konci věty na str. 24. Vystup, kdo můžeš – pokud to už nezvládáš, 

musíš okamžitě vystoupit.) 



K diskuzi navrhuji téma poměrně rozsáhlých úprav a vynechávek v textu, ke kterým se však 

diplomantka rozhodla vědomě. V komentáři některé tyto důvody uvádí. Přičemž jako hlavní 

argument pro vynechání celých vět se objevuje ohled na středoškolského čtenáře, pro kterého 

by některé věty měly dle diplomantky nulovou výpovědní hodnotu, byly nudné a nezábavné 

(str.42-45). 

Komentovaný překlad Kateřiny Kadlecové splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářské 

práce na oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci.  

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“.  

 

V Praze dne: 18. května 2021    Oponent práce: PhDr. Jana Pokojová 

 

___________________________________ 

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

 


