
Posudek bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Eva Žambůrková 

Název práce: Komentovaný překlad: Strange Glow: The Story of Radiation, část 

šesté kapitoly, Timothy J. Jorgensen, Princeton University Press, 2016. 
 

 

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 

2 

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 

2 

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 

 

9 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad je adekvátní a  redigovatelný. Zdrojový text nebyl náročný stylisticky ani tematicky. 

Překladatelské obtíže studentky, zmíněné v komentáři,  asi spíše pramenily z její 

neobeznámenosti s českým populárně-naučným diskurzem v této problematice, i když se 

v oblasti terminologie promítl historický vývoj. Komentář se tak soustředil na spíše běžné 

termíny, oblast morfosyntaxe na textové rovině byla poněkud zanedbána, i když bylo co 

komentovat. Zaznamenala jsem i některé syntaktické interference nebo „nepřirozenosti“ ve 

větné stavbě (např. str. 8, 19, kde se zbytečně opakuje substantivní podmět a působí 

nepřirozeně; někdy je česká věta slovosledně mírně „kostrbatá“; komentář s. 21-23 – jde o 

překlad, anebo o vlastní text?). Jako čtenáři mi vadilo i množství závorek (dva typy), které 

vzhledem k české konvenci mohla studentka řešit jinak; českého čtenáře tu asi nejvíce 

překvapí hranaté závorky v citacích, protože nevidí jejich funkčnost. Ostatní v dotazech jen 

výběrem. 

 

 

Připomínky a dotazy 

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

2. Medicína – lékařství 

3. Leukocytů (bílých krvinek) 

4. Výrobna (s.8) ? 

5. Profesní ozáření (s.11) ? 

6. Nodes – tkáně?  

7. Radium grade  - bohatší ?  

8. Buňky, u nichž buněčné dělení … 

9. Cancerouse matter (s. 34) – archaické? 

10. Diseased material(s. 38, 14) ? ( doplněk vyjádřený přechodníkem?) 

11. Než docílí tkáně nádorové (s.14) (archaizace, kolorit navozen inverzí) ?  

12. Vrátil se nazpět domů (s.15) 

13. But spojka –  na začátku věty (s. 41) – nejde o spojku 

14. So technically speaking – (s.41) – co to je? Odborně nepopsáno  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 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 


