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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 

2 

C (1-5)2 
Technická stránka celé práce: 
Gramatika, pravopis 
Interpunkce, překlepy 
Převod dat a jmen 
Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

1 

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 

1 

E (1-5)2 
Teoretická podloženost komentáře  
(kontrastivní lingvistika, translatologie) 
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 
cílovém kulturním prostředí 

1 

 
Body celkem 
 

6 



 
Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Překlad náročného textu provedený velmi pečlivě, prozrazuje také jistou zběhlost v práci s 
textem. Ta však může vést až k některým zbytečně svévolným rozhodnutím – v závislosti na 
případném zadání překladu jako zakázky by v určitých případech bylo nutné se podobného 
přístupu vyvarovat. 
Student v určitých pasážích chybuje zejména v aktuálním členění větném – v přílišné snaze 
odpoutat se od zdrojového textu dochází místy k záměně tematických a rematických úseků 
vět/souvětí, tím se text překladu stává hůře srozumitelným (vyznačováno přímo v textu 
práce). 
Grafická úprava textu, struktura textu: překladatel se vyhýbá tomu, aby kopíroval členění 
původního textu (strukturování použitím letopočtů) – výsledný text je tak méně přehledný, 
což jde proti základní charakteristice zdrojového textu, kde se autor snaží přiblížit stylu 
encyklopedického hesla právě úsilím o repetitivnost těchto strukturních prvků. S tím souvisí i 
úmyslné opakování klíčových pojmů každé kapitoly, jména daného panovníka: někdy až 
přehnaná snaha překladatele nacházet a užívat kontextová synonyma v takto informativně 
zhuštěném textu způsobuje bohužel nepřehlednost, nejednoznačnost sdělení (vyznačeno 
v textu práce, viz např. s. 18). 
Významové nepřesnosti, věcné chyby (vyznačováno v textu práce): např. na s. 10 („rozděl a 
panuj“ se mi nezdá být správný ekvivalent pro „choisir entre combattre et composer“); s. 12 
(„dostal (plnou?) moc“ – spíše „svrchovanou“); s. 16 („mohli vydechnout a připravit se na 
útoky“ – mělo být spíše „po smrti [...] se útoky měly znovu obnovit“), s. 17 („vládu podle 
všeho převzal žádný z jeho synů“ – mělo být „se nezdálo, že by některý z jeho synů mohl 
vládu převzít“; „Zkrátka, jestliže v jednotě je síla, nejasné rozdělení [...]“ – mělo být „Jak se 
říká, v jednotě je síla, a proto také [...]“; „opěrné body“ – mělo být „strategické“), s. 19 („že je 
Alainova silná paže již nechrání“ – mělo být „že přišli o pevné vedení“); s. 24 („Hoel dbal 
zvláště o dobré vztahy“ – mělo být „H. těžil zejména z“; „někteří z nich“ – mělo být „někteří 
z těch, kdo zůstali“). 
V komentáři používané označení „tělo textu“ je termín spojený s grafickou úpravou, 
formátováním dokumentu – zde jde o užití nevhodné, navozuje mylný dojem, že existuje 
jakýsi rozdíl ve strategii překladu v „těle“ textu a jinde, například v margíně, v poznámkách 
atp.  
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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 


