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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 

 

 
                   1    

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     



Překladatelsky středně obtížný originál tvoří vybrané kapitoly knihy La Bolivie, nabízející základní informace o 

Bolívii, zejména z oblasti geografie a historie. Zvolené pasáže využívají slohové postupy běžné pro populárně-

naučné texty (odborná terminologie se týká převážně zeměpisu, botaniky, zoologie, historie a etnických skupin; 

pasáže kombinující výklad a popis jsou méně nápadně oživovány jazykovými prostředky s expresivní funkcí; 

text s vysokou koncentrací věcných informací přesto nepostrádá čtivost). 

Hlavním rysem předloženého překladu i komentáře k němu je jejich pečlivé vypracování. Překlad působí 

„seriózně“, důvěryhodně (především díky práci s  reáliemi, toponymy a vlastními jmény, kterou bych chtěla 

obzvlášť vyzdvihnout) a dobře se čte. Pokud jde o věcné informace, práce prokazuje dobré porozumění 

výchozímu textu a jeho funkci; je vidět, že překladatelka intenzivně pracovala se sekundární literaturou a 

dostupnými zdroji. Vyskytnou se sice místa, kde došlo k významové chybě nebo význ. posunu, ale ta jsou spíše 

ojedinělá (na s. 14 došlo k záměně významu slov „cuivre“ a  „cuir“, škoda, že zde víc nenapověděla logika věty; 

na s. 16 je ostrov Titicaca spojován s Ostrovem Slunce, nikoli Měsíce –  jde zřejmě o přehlédnutí slova „la 

première“; formulace typu „která svou existencí měla poznamenat“ na s. 16 vyznívá oproti neutrální formulaci 

resp. spíše pozitivní formulaci originálu v překladu negativně – podobný případ se objevil ještě na s. 14). Na 

několika místech vypadla z překladu informace, zpravidla doplňková, která nemá vliv na celkové vyznění 

sdělení – viz mé poznámky přímo v textu na s. 7, 8, 12, 13, 16). U chyb bych ještě zmínila práci s  časem např. s. 
9 a 15.  

Pokud jde o syntax, jen na několika místech se objeví chyba v  AČV – s. 17, 18 a chybějící čárka; na asi 2 

místech vypadla tečka na konci věty, čímž došlo k nelogickému „zkratu“; z hlediska stylistiky se občas objeví 

chyba v termínu: např. „množství“ (místo populace) na s. 10, „indiánské skupiny“ (místo etnika, s. 12), sněžná 

čára (s. 10, ačkoli dále, na s. 12, je vhodnější „hranice věčného sněhu“); spíš než výraz „armáda“ bych s  ohledem 

na významový kontext doporučovala použít „vojsko“ např. na s. 15. 

Formální chyby: nejednotnost vznikla v používání mezery u čísel (4 000, od s. 12 jsou čísla správně bez 
mezery); diplomantka důsledně  nepoužívá u sloves v 3. os. pl. spisovnou koncovku „-ejí“.  

Komentář vyčerpávajícím způsobem popisuje výchozí text a jeho funkce a celkově vhodně dokumentuje 

vědomou práci při hledání řešení na jednotlivých rovinách překladu. Teoretická část by mohla být více 

explicitní.      

Práci Barbory Simpson doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.  

V Praze 30. 1. 2017                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


