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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 

 

 

                   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    

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 

 

 

                      7     

Překlad středně obtížného populárně-naučného textu, v němž převažuje informativní funkce, působí jako celek 

přesvědčivě.   

Příslušná terminologie vztahující se k jednotlivým oborům, k nimž se váže obsah sdělení, se v překladu opírá o 

prostudovanou sekundární literaturu. Strategie uplatněná při volbě příslušných terminologických ekvivalentů s 

využitím konkretizace je dostatečně zdokumentována v komentáři.   

V předloženém překladu jsem nezjistila žádné případy porušování smyslu. Styl překladu na mne působí 

jednotně, plynule, v textu se nevyskytují znaky překladovosti. Až na jednu výjimku (první odstavec na st. 6 

působí nedotaženě a poněkud těžkopádně) jsem nezaznamenala chybování ve výstavbě textu, v aktuálním 

členění. Drobné neobratnosti stylistické či gramatické povahy jsem vyznačila na konkrétních místech. Věcnou 

přesnost a čtivost překladu vnímám jako doklad toho, že A. Rosenová své práci věnovala náležitou pozornost 

(oceňuji i uplatnění škály výrazů, které nabízí čeština pro vyjádření konkrétních zvukových projevů zvířat, kdy si 

francouzština vystačí s obecnými pojmy „chant“ nebo „cri“).  

Komentář je dobře strukturovaný, výstižně dokumentuje zvolenou strategii a postup při řešení konkrétních 

problémů.  

Překlad A. Rosenové doporučuji k obhajobě a hodnotím ho výborně.         
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