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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 

2 

C (1-5)2 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

2 

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 

 

7 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: Anna Froydová si jako téma bakalářské práce 

zvolila překlad vybraných kapitol populárně naučné publikace zaměřené na dějiny lékařství. 

Náročnost překladu spočívala především v tom, že autor odkazuje na velké množství 

historických reálií a kultur z různých částí světa a často tak činí poněkud zkratkovitým a 

zjednodušujícím způsobem, takže překladatelka byla nucena vyhledat si velké množství 

doplňujících informací, zvolit vhodný přístup k překladu názvů a jmen (včetně jmen 

starověkých bohů) a pojmů souvisejících s náboženstvím. S tímto úkolem si A. Froydová 

poradila úspěšně, až na některé nekonzistentnosti (použití řeckých a latinských jmen 

starověkých bohů, nejednotný pravopis židé/Židé). Po významové stránce překlad odpovídá 

originálu, najdeme v něm pouze několik menších posunů vyplývajících z chybné interpretace 

originálu – např. „Člověk je mu slepě oddaný“ namísto „Člověk je jí (vědě) slepě oddaný.“ 

(str. 9 překladu); „fábula de Ovidio“ je „Ovidiovo vyprávění/příběh“, nikoli „pověst o 

Ovidiovi“; „pueblos africanos“ jsou v daném kontextu spíše africké národy či kmeny než 

země. Drobnější nedostatky najdeme i ve stylizaci překladu a volbě lexikálních ekvivalentů – 

např. nemravní chování namísto nemravné; spojení „jehož léčba nemocných spočívala 

v podávání…“ namísto „který léčil nemocné podáváním…“; „napříč Řeckem“ namísto „po 

celém Řecku“. Někde autorka používá ne zcela přirozený slovosled „s na patře vyznačeným 

křížkem“; dále věta „Ze všech způsobů divinace … byl haruspex nejnáročnější“ – lépe by 

bylo „Ze všech způsobů…byl nejnáročnější haruspex“. Místy má autorka tendenci používat 

hovorovější výrazy a obraty, než by odpovídalo textu, který je teoreticky určen ke knižní 

publikaci  - např. „čínská filosofie se točí okolo čísla pět“ namísto „zásadní význam v čínské 

filosofii má číslo pět“. K zamyšlení je také převod imperfekta v pasážích, které odkazují na 

víru, zvyky a rituály. Překlad českým minulým časem působí dojmem, že čtenáři sdělujeme 

prostý fakt – např. ve větě „Jejich ucpání vedlo ke vzniku onemocnění“ by bylo lépe 

explicitovat, že se jedná o vyvrácenou domněnku, tedy „Věřili, že jejich ucpání vedlo…“. Po 

formální stránce je práce zpracována kvalitně, vytknout lze jen několik chyb v interpunkci 

(konkrétně neopodstatněné oddělování příslovečných určení a dalších větných členů). Jako 

celek je však překlad čtivý a srozumitelný a dobře plní svou funkci. Nedostatky, jejichž 

příklady uvádím výše, považuji za poměrně snadno odstranitelné. Rovněž komentář splňuje 

požadavky, dobře vystihuje hlavní problémy a vysvětluje způsob jejich řešení a nemám 

k němu závažnější výhrady. Proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

V Praze dne: 1. 9. 2021                           Vedoucí práce: PhDr. Vanda Obdržálková PhD. 
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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 


