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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 
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 7 
Středně obtížný populárně-naučný text z oboru pediatrie, konkrétně péče o novorozeně. 
Překlad je proveden zodpovědně, text je ve shodě se zdrojovou verzí a na základě správně promyšlené strategie 
také čtivý, po grafické stránce velmi pečlivě provedený. Podrobné posouzení s. 10 až 20 překladu přineslo tyto 
závěry: Terminologie, názvy a další reálie jsou pečlivě ověřeny. Gramatické chyby text neobsahuje, ve 
slovosledu chybuje opět pouze výjimečně. Na s. 11 překladu vypadla část věty, na 13 vypadly dvě věty. Občasné 
nepřesnosti jsou vyznačovány přímo v textu práce (zvýrazněno vlnovkou, křížkem v margíně, popřípadě 
vepsaným NE). Sporadicky se vyskytují také v daném kontextu stylisticky nepříliš vhodné výrazy 
(„novopočený“, „šustnutí“, „šije sebou“). Studentka má – naštěstí spíše výjimečně – tendenci zdrojový text 
vylepšovat, opravovat, což nepovažuji za vhodné. Projevuje se to jednak místy jiným strukturováním textu, 
místy i významovými posuny (vyznačeno a vysvětleno v opravách v textu).  
Komentář je výborný. Je zajímavě napsaný, prokazuje nejen znalost vybrané problematiky a zaujetí pro 
zvolenou práci, ale také promyšlený přístup k řešení problémů jak na makrostruktuře, tak na mikrostruktuře 
textu.  
Práce neobsahuje překlepy, grafické zpracování je výborné. 
 
Pro případné knižní vydání by text musel projít náročnější a pečlivou redakční úpravou, nicméně předpoklady 
pro práci profesionálního překladatele studentka jednoznačně má. 
 
Navrhuji hodnocení známkou výborně. 
 
V Praze dne:    10. 6. 2015     Oponent: Jovanka Šotolová 
____________________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


