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Části hodnocení 
 

 
Počet bodů 

 
A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 
koherence 
 

 
 

2-3 

 
B (1-5)2 
Stylistická vhodnost (adekvátnost originálu a funkci 
překladu),  koheze,  AČV 
 

 
 
                              2 

 
C (1-5)2 
Technická stránka: 
Gramatika, pravopis 
Interpunkce, překlepy 
Převod dat a jmen 
 

 
 
 
  
                               2 
   

 
D (1-5)2 
Komentář 
 

 
 
                              1 

 
Body celkem 
 

 
                             7,5 



 
Poznámky hodnotitele a témata k diskusi 
 

1.  Problém s charakterizací textu. .  
2. Problém s určením adresáta textu. Překlad je poměrně přesný, ale nerozumím příliš poznámce o 

možnosti  uzpůsobování textu adresátovi.  
3. Čistě překladatelsky: V textu je několik významových chyb. 

Str. 8 dole: „despite worthy achievements“ překládáno jako „aniž by si je zasloužil“ 
Str. 9 nahoře: „five or more“ překládáno jako „minimálně jedno“. 
Str. 11 uprostřed: „accomplished“ zde není „úspěšně“ a self-esteem“ není „sebedůvěra“. 
Str. 25 dole: „Nádirovi připomněl, jak zapřel svou víru“ – zde nesmysl. V angl. „denied the  faith“ – 
„odmítl víru“. 

4.  Méně závažné, ale zbytečné posuny: 
str. 1: „zaměřené na sebe“ – zde spíše „sebestředné“ 
str.11? „accomplished“  zde nikoliv „úspěšně“, ale spíše „kultivovaně“. 
„self-esteem“ zde není „sebedůvěra“, ale „sebeúcta“ 
nikoliv „ v množství“, ale „v míře“ 
str. 12 nahoře: „vyžaduje“, nikoliv „chce“. (Podobně str. 11.)  
„conform“ – zde „přizpůsobit se jeho přáním“ nikoliv „splnit“. 
Str.13 nahoře: „ospravedlňuje“ nedává moc smysl.  
„dopisy“? Není výslovně řečeno, že se jedná o dopisy. 
Str. 15: Autor zřejmě záměrně používá „terrorizer“ nikoliv „terrorist“. 
Dole: „Votaries“ jsou zde spíše „oddaní následovníci“ než „ctitelé“. 
Str.17 uprostřed: Tady přesněji  -„trýzeň“ než „škoda“. 

4. Gramatika a technické nedostatky: 
Str.10 nahoře: ?would 
Str.11 dole chybí věta 

Pozn. pod čarou: 100 Je citováno z anglické publikace nebo z českého překladu? 
Str.12 vynecháno „exclusively“. 
Str.14 nahoře vynecháno „adroitly“. 
Str.19 dole vynecháno „však“. 

 Str. 29 nahoře lépe: „v Buchárího sbírce hadísů“ (než „v Buchárí“). 
V odborném textu v češtině neodkazujeme typem Dr. Atíja (v textu překladu Dr. i dr.), ale celým 
jménem případně příjmením bez titulu, pokud o dotyčném již byla zmínka. 
V textu asi na dvou místech chybí čárka před přívlastkovou větou. 

5. Na několika málo místech možno diskutovat o AČV a zvolených slovesných časech. 
6. Komentář dobrý, jen viz poznámku ad 1 a 2.  

oznámky jsou zaznamenány tužkou v textu překladu a přiložený list obsahuje témata k obhajobě. 
 
 
 
 
V Praze dne :_8. února 2011__________         Vedoucí práce: Mgr. Naděžda Abdallaová  
            

(podpis) 
 
 
____________________________________________ 
 
1  4 nebo 5 bodů znamená celkové neprospění u zkoušky 
2  5 bodů znamená celkové neprospění u zkoušky 
 
 


