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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 

 

1 

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 

 

 

5 

  



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Překlad zajímavého, aktuálního i poměrně náročného výchozího textu je velmi zdařilý 

(studentka si zvolila několik kapitol z knihy, jež se věnuje vlivu sociálních sítí na lidskou 

psychiku). Vyzdvihla bych především velmi promyšlenou překladatelskou koncepci – 

diplomantka se nebála udělat i poměrně radikální zásahy do textu s ohledem na hypotetickou 

překladatelskou zakázku. Za velmi povedenou tedy považuji práci s textem z hlediska 

pragmatiky. 

Na sémantické rovině nedošlo k závažným posunům významu (snad jen pozor na německé 

idiomatické spojení mitten im Leben sein na str. 23), studentka textu porozuměla, a tudíž 

vypracovala odpovídající a koherentní překlad; překladatelská řešení jsou adekvátní vůči 

originálu (minimum neobratných formulací, např. str. 18, 22, 28). 

Pokud jde o lexikální rovinu, oceňuji, že se autorka překladu dostatečně seznámila s tématem 

překládaného textu a provedla podrobnou rešerši. Diplomantka také problematické pasáže 

a termíny konzultovala s rodilými mluvčími nebo odborníky pro danou oblast. 

 

Komentář: 

Překladatelská analýza je velmi dobře popsána, vychází z modelu Ch. Nordové. Komentář je 

výborně promyšlený a poukazuje na překladatelčin smysl pro detail. Text komentáře má 

přehlednou strukturu, zahrnuje všechny podstatné aspekty výchozího textu a celého 

překladatelského procesu. Je napsán odpovídajícím jazykem a hlavní pozornost je věnována 

překladatelským (nikoli obecným) problémům. Zvolená překladatelská řešení jsou navíc 

doložena názornými příklady.  

 

Text je velice přehledně členěn, neobsahuje překlepy či problémy s diakritikou.  

 

Pro úplnost jako vedoucí dodávám, že diplomantka poctivě konzultovala, pracovala však velmi 

samostatně. Bakalářské práci věnovala mnoho času a přistupovala k ní s velkou pečlivostí 

a pílí. 

Komentovaný překlad Kateřiny Kadlecové splňuje nároky kladené na bakalářské práce na 

oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci. 

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

 

 

 
 

 

V Praze 26. května 2021              Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, 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 

 


