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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

 

3 

B (1-5)
2
 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

3 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

 

3 

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 

 

 

3 

E (1-5)
2
 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

 

3 

 

Body celkem 

 

 

15 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Diplomandka si vybrala zajímavý, ale nelehký text, který převedla místy povedeně, místy méně. Hlavní výhrady 

k překladu:  

 

1. Překlad obsahuje poměrně vysoké množství nepochopených či nesprávně převedených výrazů, jako např. 

„Modeworte“ (originál, str. 51) → „moderních slov“ (překlad, str. 9); „kommt… auf“ → „šíří se“ (ibid.); 

„bestätigt“ (57) → „zaštiťuje“ (14), „favorisiert“ (61) → „uschopňuje“ (17), „Schullaufbahn“ → základní 

vzdělání (ibid.) atd. 

2. Velmi rušivě působí, že diplomandka z různých důvodů (často koherence) do vět přidává vlastní slova, 

která navíc nápadně ponechává v závorkách, např. str. 10 (nějakou dobu), 12 (operativní), 14 (v kolektivu, u 

nich), 18 (touhy po) et passim. To je poukazuje na nezvládnutí základní překladatelské techniky. Tato 

metoda je navíc v komentáři (str. 51) pouze popsána, nikoli uspokojivě zdůvodněna. 

3. Poznámky pod čarou diplomandka nechává nepřeložené a navíc doplňuje ke každé (sic!) redundantní 

informaci „(pozn. autorky)“, srov. např. str. 12 („Sabine Riedl und Barbara Shweder…“), str. 15 (totéž), 

str. 16 („S. 41 ff (p.a.)“ → namísto českého „str. 41nn.“). Zcela nepatřičné jsou pak v němčině ponechané 

tituly knih, které původně vyšly např. ve francouzštině a do češtiny byly přeloženy (str. 24, „Simone de 

Beauvoir: Das andere Geschlecht“). 

4. Nemálo časté jsou i interference, tj. výrazy či obraty doslova převedené z němčiny, které v českých větách 

zní stylisticky neobratně, např. str. 9 („sotva které známější grémium“ → namísto „každé“), str. 11 („téměř 

70 % žádostí o rozvod je založeno na návrhu ženy…“), str. 13 („nechají se také pohnout k tomu, aby…“), 

str. 14 („…a nepodlehl infantilní zženštilosti“) aj. 

5. Diplomandka rovněž nedohledává a nezjišťuje si reálie, což je závažný problém: srov. str. 15 (ADHS → 

převedeno jako „syndrom ADHS“, ovšem česky buď ADHD nebo HKP), str. 16 (Hauptschule → převedeno 

jako „na druhém stupni základních škol“, což je nepřesné a v opozici ke gymnáziím, o nichž je řeč 

předtím, pro Čecha nesmyslné); str. 35 (Goethův Prometheus: „zde sedím, hnětu lidi k obrazu svému, 

tvořím rod…“, kde jde v němčině o imperativ, jímž Prometheus oslovuje boha).  

6. Diplomandka dále neovládá psaní čárek u přívlastků těsných – s přívlastky zachází tak, jako by pokaždé šlo 

o přívlastky volné, srov. např. str. 8 („Čtvrtá kapitola je věnována překladatelským obtížím, vyvěrajícím 

z odlišnosti výchozího a cílového jazyka.“), str. 10-11 („Později dokončují školní, resp. studijní dráhu a 

vzdělání, potřebné k výkonu jejich povolání.“), str. 20, 21, 23, 28, 47, 50 et passim (vyznačeno v práci). 

7. U komentáře je nutné konstatovat především obecné nezvládnutí neutrálního akademického stylu vhodného 

pro závěrečnou kvalifikační práci. Kromě běžně užívané první osoby singuláry tak v práci nalezneme např. 

tyto věty: „autorka už je starší paní, která má v životě leccos za sebou“ (str. 37 – narážky na stáří autorky 

opakovaně též str. 43); „Lexikální stránka studie je asi nejvděčnějším objektem pozorování“ (str. 43); 

„krásným dokladem je nápodoba slovní zásoby teenagerů“ (str. 43), „…troufám si tvrdit, že všechny posuny 

(pokud vůbec působí na čtenáře rušivě!) jsou vedeny intencí…“ (str. 44), „…jevům, které se při převodu… 

mohou jevit jako svízelné“ (str. 44) apod. O svém vlastním překladu píše: „Tato teoretická znalost by ovšem 

byla málo užitečná, kdyby ruku v ruce s ní nenásledovala téměř dokonalá znalost výchozího jazyka, jeho 

struktur, zákonitostí a specifik, rovnající se téměř výbavě rodilého mluvčího – jen s tím rozdílem, že jsme si 

v porovnání s ním vědomi toho, jak tento systém funguje, a ne pouze toho, že funguje.“ (str. 52). A dále 

(ibid.): „Pro načerpání inspirace a znovuobnovení obdivu k naší překrásné mateřštině doporučuji četbu 

Pavla Eisnera.“  

8. Diplomandka je místy spekulativní (str. 37), místy banální (str. 39), protiřečí si (str. 38) či vyslovuje příliš 

obecné závěry (str. 40), vytváří neologismy (podokruhy, str. 41, eplifikovat, str. 51) a v práci má nemálo 

překlepů (str. 7, 8, 14, 18, 19, 20, 44, 46 et passim vyznačeno v práci). 

 

Ze všech výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení „dobře“ a při obhajobě doporučuji zaměřit se na podrobný 

výčet překladatelských postupů a posunů podle Levého (1963) a Popoviče (1975) doplněný konkrétními 

příklady. 

 

V Praze dne 10. 6. 2013                                        Oponent práce: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 

 

 

____________________________________________ 

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


