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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 

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 
 

5 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Poněkud náročnější odborný text s literárně-historickou tematikou. 

Překlad je přesný, terminologicky dotažený a srozumitelný. Stylistická úroveň je výborná – 

cílový text působí velmi přesvědčivě. 

Jen občas lze narazit na přehlédnutí, která jsou buď technická (překlepy, typografie), nebo 

formulační (stála u původu všech příčin, určit pravdivý rozměr, legitimizovat vypustit). 

Poznámka na str. 19 C’est nous qui soulignons znamená, že v citaci zvýraznil autor slovo 

dialogue; to pak mělo zůstat zvýrazněné i v překladu. Na str. 20 je v obtížné pasáži nesprávně 

přeloženo en aval jako na horním toku. Latinismus status quo ante není v češtině zavedený – 

používá se jen status quo. Poznámka o latinském genitivu na –ūs je správná, ale pro češtinu 

nerelevantní – status se skloňuje jako latinismy 2. deklinace. 

Komentář je adekvátní, mezi faktory podle C. Nordové by jen bylo vhodné pro úplnost 

zmínit také intenci autora, presupozici, neverbální prvky a suprasegmentální prostředky. 

Práci považuji za výrazně nadprůměrnou, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

známkou výborně. 
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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 


