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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: 
Překlad obtížného textu. Student musel vedle běžných problémů překladu nastudovat historické 
prameny a dohledávat a ověřovat četné citace z dobového tisku. Na překladu (i komentáři) je znát, že 
student je zběhlý v práci s textem, v češtině formuluje snadno, o překládání přemýšlí, k práci 
přistupuje velmi zodpovědně.  
Formulace v češtině je pouze v ojedinělých případech nedotažená (vyznačeno v textu práce): s. 15 
„stála u původu všech ostatních příčin“, s. 16 „konečnými dějinami“, „z koho se tehdy komunita [...] 
skládala“, s. 17 „na ně disponovali právy“, s. 18 „Tento stav věci“, s. 19 „dvakráte“. 
Výjimečně došlo k vynechávce (s. 12 Pozn. 9 „c’est nous qui soulignons“).  
Z hlediska grafické úpravy je práce dotažená, část Komentář přehledně strukturovaná, obě části 
(Překlad a Komentář) obsahují malé množství překlepů (s. 13, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 
36, 39, 42, 43).  
Gramatické chyby jsou ojedinělé (s. 20 „více podbarvená“ – správně „podbarvenější“, „přeci“ – 
správně „přece“, s. 21 „jež“ – správně „jenž“), chybování v interpunkci je výjimečné (s. 14, 21, 23, 28, 
29, 40), podobně i ve slovosledu (s. 17, 20), uvádění číselných a jiných údajů je bezchybné. 
Komentář dostatečně reflektuje, jakou strategii student při překladu volil, a prokazuje požadovanou 
znalost jak lingvistických, tak translatologických disciplín.  
Text překladu by po standardní redakci mohl být publikován. Práci doporučuji k obhajobě. 
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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 


