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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 je adekvátní a stejně jako komentář má výbornou úroveň. Adeptka překladatelství zde 

prokázala erudici, k níž přispěly nejen studium, ale i její schopnosti, intelektuální a tvůrčí.  

Styl originálu je propracovaný a „krásný“, i když čtenáře syntakticky nepřetěžuje. V textu je 

také mnoho reálií, zvláště toponym.  Překladatelka zde řešila především hybriditu v překladu 

s cílem dosáhnout iluzionismu (asi s výjimkou několika příkladů uvedených níže k diskusi), 

což se jí podařilo různými překladatelskými postupy a posuny. Komentář je reflexí 

uvažovaných změn v překladu, opírá se o dostatek zdrojů a dokládá schopnost analyticko-

syntetické práce. 

 

Připomínky a dotazy 

1. V titulu bak. práce ani v primární literatuře nejsou uvedeny strany originálu.  

2. Co je funkční překlad ?(s. 33)  

3. Jaký je rozdíl mezi syntaktickou a gramatickou rovinou ? (s. 34) 

4. Žijící lidé (s.10) 

5. Číst hlubokou historii v živém těle (s.10) 

6. Metody … dostatečně výkonné, aby zaznamenaly rozdíly (s.11) 

Se lidé žení a vdávají … na opravdovém ostrově  (actual?) 

7. Jeho či jejích prarodičů (s.13)  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 
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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 


