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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: 

V. Pokorný si zvolil populárně-naučný text z oblasti historie, sérii krátkých portrétů 

bretaňských panovníků. Náročnost jeho překladu spočívala mj. v tom, že stručný výklad 

jednotlivých hesel postihoval zjednodušeně historickou realitu, která sama o sobě není 

jednoduchá, a to navíc způsobem, který má být pro adresáta textu zajímavý. U nás tato 

historická problematika zpracována není, takže již samotné porozumění originálu kladlo 

překladateli četné nástrahy a vyžádalo si rešerše a konzultace odborníků na danou 

problematiku. Řešení historických reálií všeho druhu je fundované a podložené, autor práce 

má promyšlené řešení slovesných časů atd.  Vedle kladů práce je třeba upozornit i na 

problémy, které se objevují napříč hesly. Jeden se týká úrovně syntaktické (výstavba věty, 

odstavce), a to hlavně podmětů vět (v rámci jedné věty nebo tří řádek došlo až třikrát ke 

změně podmětu, což narušuje přehlednost výkladu, znemožňuje přesně sledovat jeho nit 

(např. str. 14). Druhý problém, rovněž napříč hesly, vznikl paradoxně v důsledku užívání 

většího počtu variant jména či označení jednotlivých historických postav s cílem vyhnout se 

opakování (Karel II., Karlovec, Karel Holý, západofranský král – označení týkající se jedné 

osoby na 4 řádcích; u Roberta I. jsem stěží chápala, o kterém ze zmíněných Robertů – Robert 

I., Robert Statečný, Robert le Magnifique – je řeč, viz str. 17). Ukázalo se tedy, že ústupek ve 

prospěch stylistiky nakonec působil v neprospěch věcné stránky výkladu resp. jeho 

přehlednosti, orientace v něm.  

Komentář odpovídá předepsaným požadavkům a z hlediska struktury a obsahu plně vystihuje 

danou problematiku.   

 

 

V Praze dne: 18. 6. 2013                                             Vedoucí : PhDr. Šárka Belisová 
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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 


