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Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)
1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

1 

B (1-5)
2
 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení vůči 

originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

1 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

2 

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 

2 

 

Body celkem 

 

8 

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad populárně-naučného textu střední obtížnosti je vypracován pečlivě, k neporozumění 

zdrojovému textu dochází jen výjimečně, stylistika a formulační obratnost v češtině výborná, odborná 

terminologie byla svědomitě dohledána a ověřena: je znát, že překladatelka se v problematice vyzná a 

je schopna dostatečného nadhledu nad textem, aby výsledná verze zněla srozumitelně a nebyla 

zatížena interferencemi vlivem jazyka zdrojového textu. Překlad by po běžné redakční úpravě mohl 

být publikován. 

S některými tvrzeními Komentáře nesouhlasím – tvrzení, že text je místy „psaný metodou volných 

asociací“ (s. 27, navíc s argumentem, že jde o styl akademického prostředí (!)); popis členění textu 

zároveň zmiňuje „zmatečný dojem“, a hned nato konstatuje, že působí „přehledně a dobře se v něm 

orientuje“ (s. 28); pasáž o redundanci a pleonasmech (s. 39) – žádný z příkladů neobstojí jako 

argument; tvrzení o výskytu jazykových prostředků „obecných či familiérních“ (s. 31) – ve zdrojovém 

textu jsem žádné takové výrazy nenašla, snad jen citace výroků chovatelů „faire pipi“ (O 150) – avšak 

autor se od nich distancuje uvedením v uvozovkách!; terminologická nejasnost (místo „dichotomie“ 

měly být zmíněny například „dubletní tvary“ – s. 37); koheze a koherence – příklad souvětí, kde 

„logická návaznost není postřehnutelná“, vůbec není názorný, naopak (s. 38); interpunkce – komentuje 

se na s. 39 a znovu na s. 41 – mylně postavená argumentace (zdrojový text stojí na delších souvětích, 

proto v něm interpunkce hraje zásadní roli, naproti tomu překlad souvětí zásadně a významně krátí, 

proto se většinou obejde bez složitějšího systému interpunkčních znamének); grafické členění a 



typografie textu je něco jiného než interpunkce, v popisu je to sloučeno do jediného odstavce (s. 41). 

Další drobnosti jsou vepsány přímo v textu práce. 

Grafické zpracování: text překladu často nedodržuje grafické členění zdrojového textu, není 

zdůvodněno proč. Zejména v části Komentář jsou příliš časté chyby v interpunkci. Nejednotné 

uvádění citovaných výrazů (vyznačení uvozovkami, kurzivou, někdy oběma způsoby, někdy nijak). 

Na s. 34 a s. 42 pravděpodobně vypadla část textu. Nesjednocená hesla v Bibliografii. 
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1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


