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Pokyny k vypracování: 

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj pi"eklad doplňte překladatelským komentářem 

v rozsahu min. 20 nonnostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: 
uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení 
svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité 
překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, 
syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého 
překladu k dílčím resením. Komentái" opatřete bibliografický'm soupisem použitých 
primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. 



Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK 
(Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: 
jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou. 
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