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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 hodnotitelky a témata k diskusi:

Autorka práce si zvolila pro bakalářskou práci náročný text na aktuální téma, který obsahuje řadu reálií i 
kulturně-vázaných narážek, a její překlad i komentář k němu mají podle mého názoru výbornou úroveň.

Dílčí připomínky k překladu:

Na s. 9 u charakteristiky Gutierrezové (formidably organized and strategic person) autorka popisuje, jaké 
uvažování ji (po konzultaci se mnou) vedlo k výběru, resp. změně kladných charakterizačních adjektiv  (až 
neuvěřitelně rozvážná a kompetentní). Myslím, že původní volba zodpovědná a svědomitá skutečně nebyla z 
daného hlediska optimální, nicméně „rozvážný“ ani „kompetentní“ nejsou denotačně příliš přesné, byť 
konotačně vyhovují (a to je zde, jak autorka oprávněně naznačuje, možná i důležitější). Napadla mě dodatečně
ještě varianta obdivuhodně disciplinovaná a cílevědomá. Ta je dle mého názoru denotačně o něco blíže (navíc 
disciplinovaná lépe než rozvážná odpovídá faktu, že Gutierrezová chodí dle svých slov všude včas, ba s 
předstihem), obdivuhodně dodává respekt přítomný v adverbiu formidably (neuvěřitelně může trochu 
nepatřičně evokovat, že by člověk dané kladné vlastnosti od Gutierrezové z nějakého důvodu neočekával) a 
celá charakteristika ani v této podobě snad není příliš vychýlená ke stereotypně „ženskému“ pólu 
(zodpovědnost a svědomitost  v původní variantě jsou jako vlastnosti odrážející naše vztahy k druhým – to, že 
je nechceme zklamat – skutečně často stereotypně připisovány více ženám coby pohlaví, které – opět dle 
zažitých stereotypů – více „žije“ mezilidskými vztahy).

Na s. 12 by po zpětné úvaze byl možná vhodnější překlad repliky He still had his mind then jako Tehdy mu to 
ještě myslelo (překlad autorčin zní „tehdy ještě měl všech pět pohromadě“) – mnou navrhovaný překlad totiž 
může spíš konotovat jak pouhou příčetnost, tak vysoké mentální schopnosti potřebné pro práci Weinsteinova 
právního poradce, což je relevantní v daném kontextu (byť se tu na Giulianiho mentální úpadek určitě naráží i 
v radikálnějším slova smyslu).

S. 26 – mluvila měkce (in a small voice je spíše potichu a trochu bázlivě)

Na některých místech, kde autorka odděluje dvě samostatné výpovědi pouze čárkou, bych doporučovala spíš 
oddělení středníkem: Rozhodnutí státního zástupce Gutierrezovou otřáslo, (;) pak ji ovládly obavy o 
budoucnost. (s. 13)

Drobné stylistické neobratnosti:
S. 33: Téma, jemuž jsem se roky snažil uniknout, mě opět doběhlo (vzhledem k obraznému významu slovesa 
doběhnout jako „přelstít“ lépe dostihlo). 

Výjimečně se vyskytne vybočení z věrohodného rejstříku mluveného hovoru, neodůvodněné originálem – 
s. 25: Přetlumočil jsem mu, co jste mi řekl (orig. Gave your message – neutrálněji asi vyřídil).

Komentář velmi dobře přibližuje okolnosti vzniku knihy i novinářský status jejího autora (zajímavá je úvaha o
jeho kredibilitě pro českého čtenáře a o nahrazení chybějícího povědomí o něm statusem nakladatelství). Dále 
autorka v komentáři velmi podrobně a přesvědčivě ilustruje svoje řešení významově konotačních a 
pragmatických rozdílů a v gramatické části přesně analyzuje i provedené syntaktické transformace. Na 
každém kroku pak svou analýzu příslušného problému a následné rozhodnutí opírá o relevantní odbornou 
literaturu.

Celkově se domnívám, že práce je vysoce nadprůměrná, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně.

V Praze dne: 29. 8. 2021                                            Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
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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
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