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Části hodnocení Počet bodů 
A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence v překladu 2 
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 

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 10 
Středně náročný populárně-naučný text. Obtížná je zejména terminologie vázaná na jihoamerickou 

kulturní oblast, včetně historických reálií. 

 

Z překladu i komentáře je patrné pečlivé ověření terminologie (snad jen hierarchizaci termínů lama a 

alpaka by bylo třeba upravit – viz str. 8 a dále). V cílovém textu je několik méně závažných posunů 

významu (str. 7: délka/šířka, sukulenty/trnitý porost, str. 10: přirozený/přírodní, str. 11: okrajová 

území/centrální část) a několik málo vynechaných informací (např. název známého voru Kon Tiki – 

str. 12). 

 

Ve stylistice překladu je vidět snaha o dosažení koherentního a čtivého textu. Místy jsou nutné lokální 

úpravy (syntax, nevhodné kolokace, gramatika, hovorové lexikum – viz revize v textu práce). 

Formální stránka je v zásadě vyhovující, až na občasnou chybnou interpunkci a nesoustavné psaní 

mezer v delších číslech. 

 

Komentář má standardní strukturu a navíc reflektuje řadu zajímavých překladatelských problémů, 

které přináší tento konkrétní text (užití kurzivy, adaptace cizích vlastních jmen ad.). Místy lze narazit 

na problémy s lingvistickou teorií (str. 21: konativní/fatická funkce, str. 22: terminologie vlastních 

jmen, str. 31: rovina „syntakticko-gramatická“). Komentář se nevyjadřuje např. ke slovosledu či 

obecně ke stylistice. Některé příklady nejsou relevantní – viz poznámky v textu práce. 

 

Navrhuji hodnocení známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne: 30. ledna 2017     Oponent: Tomáš Duběda 
 

 

____________________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě) 


