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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	  
Středně	  obtížný	  publicistický	  text	  –	  rozhovor	  s	  herečkou	  a	  zpěvačkou	  Jane	  Birkin	  o	  jejím	  dlouholetém	  partnerovi,	  jímž	  byl	  
zpěvák,	  textař	  a	  skladatel	  Serge	  Gainsbourg.	  
Překlad	  je	  proveden	  zodpovědně:	  ve	  shodě	  se	  zdrojovým	  textem	  a	  v	  souladu	  se	  zvolenou	  strategií	  nabízí	  studentka	  čtivý	  
rozhovor	  s	  určitým	  poměrem	  prvků	  naznačujících	  autenticitu	  komunikace	  tazatele	  a	  respondentky.	  Po	  grafické	  stránce	  je	  
text	  zpracovaný	  velmi	  pečlivě.	  	  
Podrobné	  posouzení	  přineslo	  tyto	  závěry:	  Terminologie,	  názvy	  a	  další	  reálie	  jsou	  pečlivě	  ověřeny.	  Gramatické	  chyby	  text	  
neobsahuje,	  ve	  slovosledu	  chybuje	  zcela	  výjimečně.	  Třikrát	  se	  v	  textu	  objevuje	  sporný	  překlad	  spojení	  „mettre	  en	  valeur“,	  
jež	  bych	  v	  kontextu	  chápala	  spíše	  jako	  „zviditelnit,	  dát	  možnost	  vyniknout“	  (–	  s.	  12,	  17,	  21);	  „boîte	  de	  nuit“	  bych	  alespoň	  
v	  některých	  případech	  překládala	  obecnějším	  pojmem	  „noční	  podnik“;	  
za	  zvážení	  by	  stálo	  užití	  dobové	  české	  varianty	  označující	  SP	  desky,	  tzv.	  „singl“	  (nikoli	  „single“);	  rozhodnutí	  uvádět	  Brigitte	  
Bardot	  jako	  BB	  nepovažuji	  ve	  všech	  výskytech	  za	  nejšťastnější;	  „odnož“	  vydavatelství	  (s.	  13)	  –	  by	  měla	  být	  spíše	  „pobočka“,	  
„divize“.	  
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.	  S	  argumenty	  uvedenými	  na	  
s.	  31	  a	  38	  nesouhlasím	  –	  mohou	  být	  předmětem	  obhajoby.	  
Práce	  neobsahuje	  překlepy,	  grafické	  zpracování	  je	  výborné.	  
	  
Pro	  případné	  knižní	  vydání	  by	  text	  musel	  projít	  běžnou	  redakční	  úpravou	  (–	  ve	  spolupráci	  s	  redaktorem	  publikace	  by	  se,	  jak	  
studentka	  uvádí	  na	  s.	  37,	  rozhodlo	  např.	  zejména	  v	  otázkách	  přechylování	  jmen),	  práce	  je	  ale	  dokladem	  toho,	  že	  Tereza	  
Kortusová	  má	  pro	  práci	  profesionálního	  překladatele	  jak	  nadání,	  tak	  potřebnou	  důkladnost	  a	  zodpovědnost	  při	  práci.	  
	  

Navrhuji	  hodnocení	  známkou	  výborně.	  
	  
V	  Praze	  dne:	  	  	  	  10.	  6.	  2015	   	   	   	   	   Vedoucí	  práce:	  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	  


