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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 
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Teoretická podloženost komentáře  
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cílovém kulturním prostředí 

1 

 

Body celkem 

 

8 



Studentka si vybrala populárně-naučný text o dějinách medicíny, který v sobě skrýval mnohá 

úskalí, spjatá zejména s mytologií starověkých kultur. Je třeba ocenit, jak pečlivě si dohledala 

v příslušné české literatuře starověká jména a jejich české přepisy a všechny nezbytné 

informace. S tím souvisí i to, že dokázala opravit některé chyby originálu. Bohužel originál 

chyb a nepřesností obsahuje poměrně dost a pár jich v překladu zůstalo, například chybné 

latinské pojmenování jater (správně je jecur, jecoris, n., nikoli jecus); ficatus není podstatné 

jméno fík, ale přídavné jméno nacpaný fíky. Některé další nepřesnosti jsou důsledkem příliš 

volného překladu nebo nesprávného pochopení výchozího textu (vše vyznačuji ve wordovém 

souboru, který má studentka k dispozici); za nejzávažnější faktickou chybu považuji záměnu 

antického básníka Ovidia s mytologickou postavou: „Podle pověsti o Ovidiovi“ („Según la 

fábula de Ovidio“ znamená „Jak vypráví Ovidius“). V přepisu antických jmen zůstává řada 

nejednotností (hned vedle sebe Aeskulapus a Asklépios, Kýros a Kyros apod.), dala bych také 

přednost českému úzu, kdy jména antických božstev častěji bereme z původní řecké podoby 

než pozdější římské (kdežto španělština naopak častěji vychází z latinské podoby). Kde 

hovoříme o Apollónovi, musíme k němu v češtině přiřadit řeckého Hermése, nikoli římského 

Merkura, jak má autor. Někde český překlad není zcela logický či pochopitelný, například 

v pasáži o „vojenském využití“ rentgenových paprsků – zde se nejedná o vojenské využití, ale 

o využití ve válce, ovšem pro účely nikoli vojenské, nýbrž lékařské. Je ovšem nutno 

podotknout, že i originál je v mnoha pasážích napsán značně nejasně a přibližně, já bych ho 

autorovi na řadě míst doporučila přepsat. Další formulační nepřesnosti překladu vyznačuji 

v textu BP i s návrhy, jak by to mělo být, studentka se k nim může vyjádřit při obhajobě. 

Po stránce stylistické nacházím občasné prohřešky proti větnému členění, též vyznačuji 

v textu. Občas čeština skřípe formulačně (objevit objev, být jmenován čestným doktorátem 

apod., opět komentuji v textu). Někde se mi zdá, že by bylo vhodnější použít stylisticky vyšší 

slovo – např. v parafrází starověkých mýtů bych raději než o kamarádovi mluvila o příteli. 

Zajímalo by mě, proč v otázkách, které dávní lékaři kladli pacientům, studentka změnila 

tykání originálu na vykání – to si můžeme vyjasnit při obhajobě. V češtině bych také 

používala méně přivlastňovacích zájmen. Jedna závažnější chyba se opakuje několikrát – 

nadbytečná předložka „s“ v sedmém pádě, kdy v češtině stačí pádová koncovka (děláme něco 

nástrojem, nikoli s nástrojem, léčíme léky, nikoli s léky apod., opět vyznačeno; je to častá 

chyba, kalk ze španělštiny, je třeba na to dávat pozor). 

Po gramatické stránce uteklo pár hrubek v příčestí (viz text), občas studentka sklouzává ke 

španělskému typu interpunkce (příčestí se v češtině čárkou neodděluje). Překlepů je v práci 

minimum. O přepisu antických jmen viz výše, i jinde bych dala pozor na jednotnost: Židé 

bych psala všude s velkým Ž (zde jednou tak a pak onak), jde tu spíš o národ než víru. 

Původní obyvatelé Střední Ameriky se nepřepisují česky Májové, ale zachovává se španělská 

podoba Mayové. 

Analýzu považuji za velmi pěknou a nemám k ní vážnější výhrady. Pouze se mi text zdá přece 

jenom výrazněji ukotven ve španělském prostředí odkazy na etymologii španělských slov 

(byť zde nacházíme i odkazy na angličtinu, bohužel někdy chybné, jak správně Froydová 

opravila). A jeden z příkladů různého překladu slova „pueblo“ je bohužel chybný – autor měl 

na mysli africké národy, nikoli země (analýza str. 45). A zakázku bych dělala spíš pro jiné 

nakladatelství než Host, který je zaměřen více na krásnou literaturu než na populárně naučné 

knihy: lépe by se hodilo např. nakladatelství Grada nebo některé z těch, kde vyšly knihy 

uvedené v bibliografii. Ta je ostatně bohatá a zjevně dobře využitá. 

 

Práci celkově považuji za kvalitní. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení VELMI 

DOBŘE až VÝBORNĚ podle průběhu obhajoby. 
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