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Jméno studenta:__Margarita Yanina_____________________ 

Název práce: _______________________    
 

 

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 

 

     3 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

 

 

     4 

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 

 

 

     3 

E (1-5)
2
 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

  

 

     2 

 

Body celkem 

 

 

     14 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

     V porovnání s ostatními bakalářskými pracemi je výchozí text, který si Margarita Yanina 

vybrala pro převod do češtiny, jednoduchý. Přesto se v překladu vyskytuje celá řada 

interferencí a syntaktických neobratností, především na str. 8 a 9 (vyznačeno v textu BP): 

např. „bylo rozesláno americkým organizacím ve spojení s delikventy“ (není jasné, zda 

organizace jsou ve spojení, či bylo rozesláno ve spojení, v češtině je třeba vyhýbat se přílišné 

nominalizaci a rozvolnit vedlejší větou: „organizacím, které jsou ve spojení/se zabývají“ 

apod.); „Navštívil jsem a dopisoval jsem si se sedmadvaceti věznicemi“ (zeugma v češtině 

nefunguje jako v angličtině, je třeba zopakovat se správnou valencí); „lidí ve vězení v USA“ 

(česky ovšem „vězňů či lidí vězněných v USA“). Některá řešení nezní přirozeně, týkají se 

většinou slovosledu, ale i kolokací (např. „během mého dětství“, „V námořnictvu“). Na str. 9 

překladatelka zcela nepochopitelně převádí slovo „probably“ jako „nepochybně“. Na str. 8 

najdeme i gramatické chyby: „nakonec nebudou motivováni“, správně však „motivovány“, 

neboť se mluví o osobách, a „států, které si sami“, správně ovšem „samy“. Dalším problémem 

textu je interpunkce: skoro na každé straně překladu i komentáře chybí nějaká čárka, nebo je 

užita nadbytečně.  

     Komentář je v zásadě v pořádku, mohl však být propracovanější. Mám výhrady k užití 

termínů „spisovný a nespisovný jazyk“ pro stylistickou analýzu originálu a nerozumím, proč 

by dvojí zápor v angličtině měl mít vliv na kohezi (na str. 24-5 autorka uvádí dvojitý zápor 

jako příklad nekohezního textu, přitom jde o agramatický jev).  

     Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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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 


