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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 

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 

2 

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 

 

10 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  

 

Práce splňuje předepsané nároky a je pečlivě vypracována.  

 

U komentáře (D+E) mám pouze tyto výtky: na str. 32 a 34 (místa vyznačena) měly být 

uvedeny příklady O+P; Termíny: s tvrzeními v 5.1.1. nesouhlasím -  překladatel musí provést 

rešerše, seznámit se s oborem a konzultovat příslušné odborníky, teprve poté může zvážit jiné 

řešení (navíc by si měl uvědomit, že středoškolské znalosti Čechů jsou stále ještě lepší než u 

Američanů). Neformální výrazy a idiomy: i v těchto případech najde překladatel několik 

variant, které se liší stylistickým zařazením a mírou expresivity. Idiomatika a obraznost mohla 

být pojednána šířeji. Munchies budou nejspíše pokroutky, pochutiny atd. Pro bliss point lze na 

internetu najít tři možnosti, z nichž žádná neodpovídá volbě překladatelky (bod blaha). 

Vsuvky 5.2.2. – gramaticky jde u příkladu o apozici, kde se volná mění na těsnou a stejně 

konstitutivně obrací pořadí členů. 5.3.1 – řešení „za milion let“ není ekvivalentní. 6.5. – „the 

child“ – jde o generický sg., stejně obvyklý i v odborné češtině; „Biologie dítěte“ je terminus 

technicus.  

 

Technická stránka (C): Obsah: Úvod se nečísluje, Komentář měl být uveden jako samostatná 

(další část); stránkování mělo začít až od Úvodu; řazení v bibliografických položkách při 

zvoleném způsobu odkazování – rok vydání má být za jménem; text: po nadpisech se zleva 

neodsazuje, odsazování řádkami mezi odstavci se neprovádí (např. s. 7), viz též s. 16 s jiným; 

překlep v termínu: hipokampus; interpunkce – čárky? (např. s. 8). 

 

Překlad: jazykově-stylistické neobratnosti různého typu a významové nepřesnosti až chyby. U 

obrazné idiomatiky někdy řešení působí mírou expresívnosti nebo nespisovnosti rušivě 

(vyrovnávání rozdílů v konvencích). V diskusi projdeme str. 8-1, 18. Některá řešení jsou 

zbytečně perifrastická nebo amplifikovaná (např. Filadelfie, opisy za náruživost, posedlost, 

nutkavost), jinde je naopak podinterpretace/vynechávka (např. upstate New York) nebo by 

byla vhodná vnitřní vysvětlivka (s. 12).  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi 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 


