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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence 

 

 

 

3 

 

B (1-5)
2
 

Stylistická vhodnost (adekvátnost originálu a funkci 

překladu), koheze, AČV 

 

 

 

3 

 

C (1-5)
2
 

Technická stránka: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

 

 

 

 

 

2 

 

 

D (1-5)
2
 

Komentář 

 

 

 

2,5 

 

Body celkem 

 

 

10,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad  
Na sémantické rovině došlo k několika posunům významu (vyznačeno značkou sém.). Diplomant 

se dále dopustil zjednodušení některých složitějších formulací s následnou redukcí významu 

(vypuštěno je např. několik příslovečných určení nebo přívlastků, vyznačeno jako omise a 

redukce). Přestože diplomant věnuje v komentáři velký prostor problematice převodu termínů a 

výrazů s obecným významem, které v textu plní roli termínu, na několika místech se nevyhnul 

pojmové nedůslednosti (instinctive cries – instinktivní projevy / výkřiky s. 9; linguistic transfer – 

jazykový přenos, s. 18 vs. převody, s. 19). 

   Jednou z hlavních funkcí textu je funkce metajazyková, kdy autor odkazuje na jazyky jako 

takové i konkrétní jazykový materiál. Diplomant se rozhodl pro postupy substituční, kde 

„English“ nahrazuje výrazy český/čeština, ne však důsledně. Jako celek není tato substituční 

metoda jednotná a vzbuzuje řadu otázek, zejména s ohledem na diplomantem deklarovanou 

funkci dokumentární (viz otázka k obhajobě a další diskuse o zvolené metodě v průběhu 

obhajoby). 

   Jazykové nedostatky se týkají především koheze a některých ne zcela přirozených kolokací (vše 

vyznačeno). Na některých místech došlo k ochuzení stylu autora kvůli posunům typu výrazová 

nivelizace (vyznačeno). Složitou anglickou syntax diplomant ne vždy převádí s ohledem na 

možnosti češtiny, vznikají tak příliš kondenzovaná spojení (výrazná nominalizace), mnohdy na 

hranici srozumitelnosti (např. pro rozmělnění potravy v přípravě k jejímu strávení, s 11). 

   Technická stránka práce je poznamenána občasnými překlepy a chybami, interpunkce je až na 

výjimky zvládnuta dobře. 

Komentář 

Komentář má přehlednou strukturu a pokrývá všechny podstatné aspekty výchozího textu i 

překladatelského procesu. Diplomant nicméně neuvádí, čím se při vypracování svého modelu 

analýzy inspiroval (pouze v abstraktu (!) najdeme formulaci „analýza byla provedena volně podle 

Ch. Nordové“). Pro klasifikaci textových funkcí zvolil diplomant typologii jazykových funkcí dle 

Jakobsona, jehož však nezmiňuje odkazem v textu ani uvedením v Seznamu použité literatury. 

   Některé formulace jsou však příliš obecné a bylo by zapotřebí myšlenku podrobněji rozvést, 

případně doplnit konkrétním příkladem (s. 22,23). Vytknout lze také nedůslednost při užívání 

translatologických pojmů (zdrojový text s. 23 vs. výchozí text, s. 7,53, jinde originál; adresát vs. 

příjemce vs. čtenář). Jazykovou formu komentáře poznamenalo menší množství nedokonalostí na 

rovině lexika, stylu a syntaxe, vyskytuje se větší množství překlepů (vyznačeno korektorskými 

značkami) a odsazování odstavců je nejednotné. 

   Diplomant nicméně prokázal schopnost práce se zdroji, použitá sekundární literatura dostatečně 

pokrývá jak oblast translatologickou, tak obory obecné lingvistiky, filozofie jazyka a psychologie. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a v závislosti na průběhu obhajoby navrhuji hodnocení 

„velmi dobře“ až „dobře“. 

 

Otázka k obhajobě 

Na několika místech v komentáři zdůrazňujete, že tento konkrétní překlad má oproti originálu 

(funkce informativní) navíc funkci dokumentární. Blíže ji však nespecifikujete. Co přesně má 

Váš překlad dokumentovat a jak se to projevuje na výběru metody a konkrétních 

překladatelských postupů (výše zmíněná nejednotná substituce)? 

 

V Praze dne: 5. září 2012                           Oponent: Mgr. David Mraček  

 

_________________________________________ 

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

2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 

 


