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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 

 
 

1,5 

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 

 
 

1,5 

E (1-5)2 
Teoretická podloženost komentáře  
(kontrastivní lingvistika, translatologie) 
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 
cílovém kulturním prostředí 

 
 
2 

 
Body celkem 
 

 
 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  
 
Obsahově i stylizačně výborně zvládnutý překlad  populárně naučného textu z oboru dějin 
radioterapie. Čtenářskou iluzi téměř nic neruší, není však konzistentně řešeno přechylování 
(Lee x Flanneryová Murphyová). Na konci řádku často ponechány jednopísmenné předložky. 
 
Komentář je až na několik nadbývajících (s. 23, 46) či chybějících čárek (s. 37), dva 
překlepy (s. 44 a 47) a jednu chybu ve shodě („v místech, které se vyznačovaly“, s. 44) 
formálně zvládnut dobře, vyskytují se ale dílčí nepřesnosti či nedotaženosti v aplikaci 
teoretických konceptů, zejména ve výkladu o překladatelských postupech, mj.: 

- nepřesná klasifikace postupů při převodu názvů lékařských institucí na s. 35: jsou 
School of Medicine → lékařská fakulta a Medical Society → lékařská komora opravdu 
příklady explikace realizované vnitřní vysvětlivkou?  

- na s. 36 je konstatován posun 2015 → dnes, není však blíže vysvětlena jeho motivace 
(respektive souvislost s fiktivním zadáním); 

- „Rozbitá syntax… byla opravena“ na s. 39 – kromě neobvyklé formulace není ani 
dostatečně vysvětleno, v čem spočívá ona „rozbitost“ větné stavby a její náprava; 

- nesrozumitelná je formulace „hovorové užívání spojek“ na s. 40, ačkoli z příkladů je 
jasné, co má pisatelka na mysli; 

- není vysvětlena motivace pro vypouštění či naopak přidávání uvozovek oproti 
originálu u příkladů na s. 46. 

Výše zmíněná místa by diplomantka u obhajoby mohla dovysvětlit, popřípadě navrhnout 
přiléhavější formulaci. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře. 
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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 


