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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

                    2,5

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

                      1,5

E (1-5)2

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

                      1,5

Body celkem                       9,5



Poznámky hodnotitelky a témata k     diskusi:  

Studentka si vybrala text, který je mimořádně obtížný jednak svým metajazykovým zaměřením a orientací na angličtinu a 
jednak tím, že se poněkud vymyká normě anglosaského populárně naučného stylu, neboť čtenáři příliš nevychází vstříc – 
předpokládá u něj nereálnou míru odborných znalostí, jeho syntax je značně komplikovaná a lexikum abstraktní s vysokým 
podílem slov latinského původu. 

S problémem metajazykovosti a odkazy na pravopis či výslovnost angličtiny se autorka práce vyrovnala podle mého 
názoru velmi šťastně kombinací několika postupů (výpustkami, zjednodušováním příkladů, jež odkazují k angličtině a 
dodávaním českých analogií – např. dovysvětlení pravopisu RUDF pomocí českého „házet“ jako HZ). Samotný styl 
Maryanne Wolfové ale kladl odpor podstatně tužší.  

Zejména v první půli překladu jsou ještě příliš patrné stopy originálu – i přes úpravy, na které překladatelka poukazuje 
v komentáři, je text místy stále neúnosně nominální. V některých pasážích nesou takřka veškerou významovou zátěž 
substantiva (často slovesná), adjektivizované přechodníky a přívlastkové infinitivy, zatímco repertoár určitých sloves se tak 
jako v angličtině omezuje na několik málo položek, které víceméně jen naznačují vztahy mezi rozvinutými jmennými frázemi 
(contribute, pave the way for, provide the basis for). Text je srozumitelný, ale čte se přinejmenším stejně pomalu jako 
originál; ačkoli překladatelka v komentáři velmi přesvědčivě nastiňuje, jakými zásahy lze text učinit přístupnějším a 
přitažlivějším pro laiky (zejména rodiče předškolních a školních dětí), v oblasti syntaxe naplňuje tento svůj projekt jen zčásti. 
Příklad (O:84-85/P:4) – uvádím pro stručnost jen český text, neboť ten velmi těsně kopíruje strukturu originálu:

Fonologický vývoj, vyvíjející se schopnost dítěte fonémy ve slovech slyšet, rozeznávat, segmentovat a skládat, pomáhá 
připravit cestu pro uvědomění si toho, že slova jsou složena ze zvuků (…) Sémantický vývoj, rozšiřování slovní zásoby dítěte,  
přispívá k postupně rostoucímu chápání významů slov, což je základem pro veškerý jazykový růst. Syntaktický vývoj, postupné 
osvojování si a používání gramatických vztahů v jazyce, pomáhá připravit půdu pro porozumění čím dál složitějším větám v  
jazyce knížek. (…) Morfologický vývoj, osvojení a užívání nejmenších významových jednotek (…) přispívá k porozumění  
kategorii slovních druhů a gramaticky správnému použití slov.  A konečně pragmatický vývoj, schopnost dítěte vnímat  a  
používat sociokulturní jazyková „pravidla“ v jejich přirozených kontextech, představuje základ pro porozumění tomu, jak 
mohou být slova použita...

Překladatelka na některých místech text zbavila zbytečně odborných odkazů, které by byly pro předpokládaného českého 
čtenáře nicneříkající a jen ho odrazovaly. To byl nepochybně správný krok, nicméně stejně odrazující může být i něco tak 
obyčejného, jako je vysoká frekvence cizích slov v textu i tam, kde by se tato slova dala nahradit českým protějškem nebo 
opisem (obecně častý výskyt cizích slov je u Wolfové dán už jen neustálým odkazováním na různé jazykové roviny, které se 
dítě učí vnímat: fonologie, syntax, pragmatika atd., takže není věru třeba zbytečně přidávat termíny další). Viz např. str. 7 
překladu:

Na některé konstrukce můžeme obvykle narazit jen v tištěné podobě. K jejich pochopení je pak zapotřebí značná dávka  
kognitivní flexibility a inference.

Návrh formulace bližší „čtenářům Rodiny a školy“ (viz komentář str. 20): S některými slovními obraty se člověk obvykle  
setkává jen v tištěné podobě. Aby je dítě pochopilo, musí své poznávací schopnosti používat tvořivě a umět si význam 
domýšlet z kontextu. 

V překladu se najdou rovněž některé posuny směrem k významovému zjednodušení, které překladatelka nekomentuje, takže 
není jasné, zda jsou také součástí její strategie (přiblížení textu čtenáři-neodborníkovi), nebo zda jde o přehlédnutí určité 
nuance. Příklad (O:91/ P:9):

As we have seen, [the brain´s ability to recognise the visual shape of a letter] is based on an exquisitely fine-tuned visual  
perception system and considerable exposure to the same patterns and features in the visual world that allow us to recognise  
owls, spiders, arrows, and crayons.

Jak už jsme viděli, je k tomu zapotřebí lidský zrak a možnost uložit si do paměti množinu obrazců a znaků, díky nimž  
rozeznáme sovy, pavouky, šipky nebo pastelky. 

Na lexikální rovině zarazí, jak málo autorka překladu používá slovo „řeč“ – není-li v originále přímo „speech“, používá 
neustále pouze slovo jazyk, čímž občas překračuje vhodnou míru opakování:

P:4: ...čím více se na děti mluví, tím lépe budou rozumět mluvenému jazyku. Čím více se dětem čte, tím je jejich porozumění  
veškerému jazyku okolo nich lepší.
Toto prolínání mluveného jazyka, poznávacího procesu a psaného jazyka  dělá rané dětství jedním z nejplodnějších období  
pro jazykový růst.

Komentář působí uceleně a plynule; domnívám se, že postihuje všechny základní typy problémů, jež při překladu textu 
Maryanne Wolfové vznikají, a přesvědčivě zdůvodňuje jejich řešení. Je jen škoda, že některé aspekty – zejména práce se 
syntaxí – jsou v komentáři sice doloženy na zdařilých příkladech, ale v textu samotném nejsou popisované zásahy 
(rozdělování vět, dekondenzace a převedení větší části významu do určitých sloves) provedeny důsledně – ale to už jen 
opakuji výše uvedené připomínky. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou velmi dobře.



V Praze dne: 4.9.2013                                             Vedoucí práce:  Zuzana Šťastná

____________________________________________

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