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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 

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 

2 

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 

 

12 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Bakalářská práce Marty Šimkové obsahuje komentovaný překlad dvou kapitol knihy Verführt. Manipuliert. 

Pervertiert psychoterapeutičky Christy Mevesové. Překlad hodnotím jako vesměs povedený. Autorka umí dobře 

stylizovat, snaží se o srozumitelnost, nikoli o doslovnost. Jako velice povedené hodnotím překlady názvů kapitol 

a podkapitol; stejně tak i název celé práce. 

  

Hlavní výhrady k textu překladu a komentáře uvádím níže. (Zde uváděné poznámky s odkazem na strany jsou 

pouze výběrem; všechny jsou vyznačeny přímo v textu práce.) 

 

Diplomantka se snaží dodržovat terminologii, ne vždy se jí to ale daří: např. str. 15: syndrom ADHD, nikoli 

ADHS; ibidem: zde to nebudou prodloužené účinky, ale pozdější; str. 28, 29: spíše než poruchy stravování je 

v českém prostředí zažit termín poruchy příjmu potravy. 

K neporozumění došlo např. na str. 17: (…) zjistila, kde můžeme v mozku (…); nesprávně či nepřesně 

převedené výrazy jsou např. na str. 9: moderní slova; str. 17: dokonale uschopňuje; str. 18: Obdivuhodné ale 

je, že mladík (…) vykazuje  (…). 

 

Na některých místech jsou nenavazující, někdy až nesrozumitelné formulace, kde pokulhává především 

syntaktická stránka (a které ale leckdy skutečně kopírují originál): str. 17: Dar abstraktně-logického myšlení (…) 

je ještě silněji stimulováno vlivem (…); str. 22: (…) kdy muži začne připadat jeho zaběhnutá metoda vytěsňování 

problémů nedostatečnou; dále např. str. 11, 15, 18, viz přímo text práce; k interferenci došlo na str. 26: s její 

větší ovlivnitelností (v překladu ale autorka mluví o ženách). Gramaticky chybné formulace bohužel také 

nejsou výjimkou: potřeba po tomto hlavním cíli života (30); stejně tak stylisticky nevhodná či neexistující 

spojení: rozumové mohutnosti (36), se vpravit i do povolání (25), průvodce životem (22), pohyb distancovanosti 

(19); vynechávka (možná záměrná, ale neodůvodněná a nevysvětlená, rozhodně bych se přikláněla k překladu 

plného znění) (30). Často se v překladu najdou dvojznačné formulace/konstrukce, např. str. 12: Kdyby bylo 

možné určit pohlaví dítěte už před zplozením (…); str. 17: (…) zjistila, kde můžeme v mozku lokalizovat lepší, 

příznačně mužskou prostorovou představivost stejně jako skutečnost, že mozkové hemisféry (…); str. 33: (…) by 

se neměla dostat do pozice dominantního principu pro dívky ve vedení škol; str. 35: jak nám ukazuje sedmdesát 

let praxe v Sovětském svazu (převedeme-li text do současnosti, je na místě minulý čas). 

Překlad je občas doplněn slovy v závorkách, která autorka k překladu dodala zřejmě navíc, čí nějak vyplývají 

z originálu (?). Někdy mohou být na místě, avšak jejich uvádění v závorkách spíše ruší (str. 18: touhy po, str. 19: 

snadno). 

  

Poznámky pod čarou autorka nechává často nepřeložené, ale bylo by vhodné přeložit alespoň doprovodné 

texty, jako tomu je např. v poznámce 21 na str. 28 (např. und na str. 15 zůstává německy). Zarážející je, že 

v němčině ponechává i názvy děl, která vznikla původně v jiném jazyce a do češtiny byla přeložena (str. 24, 25: 

Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht). Na str. 32 autorka ale uvádí dílo Věčná žena v češtině, ovšem 

nedokládá název v německém originále, tj. postupuje zcela protichůdně. Poznámky pod čarou jsou doplněny o 

informaci (poznámka autorky), někde pomocí zkratky (p.a.); užívání zkratky ani toto doplnění není ale 

konsekventně dodrženo (např. str. 12).  

Autorka píše, že Ch. Mevesová někdy užívá procenta rozepsaná, někdy pomocí znaku – z textu je ale jasné, že 

znak je u poměrů, u kterých se v češtině žádný znak neužívá, neboť je nadbytečný (str. 16, 18). 

V práci se bohužel najde dost překlepů (např. 7, 13, 19, 39, 44, 46) a chyb v interpunkci (např. 10, 17, 22, 23, 

28, 45, 48, většinou u vět vložených či přívlastků volných/těsných). 

Z komentáře (i ostatních doprovodných textů) je poznat, že autorka se o téma zajímá a velmi pečlivě ho 

promýšlí. To ale bohužel ovlivnilo styl – komentář by měl být napsán odborným, nikoli subjektivně zabarveným 

jazykem a rozvolněným stylem. 

 

Bakalářská práce Marty Šimkové dokazuje její schopnost převést do češtiny náročný text specifického 

autorského stylu a reflektovat i teoretické problémy s ním spojené, proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně 

hodnotím známkou velmi dobře. 

 

V Praze dne: 11. června 2013                                 Vedoucí práce: Mgr. Věra Kloudová, 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 

 


