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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 

1 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

3 

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 

1 

 

Body celkem 

 

9 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Vcelku podařený překlad textu populárně naučného, politologického a historického 

charakteru. Oceňuji, jak diplomandka důkladně a účinně pracovala se sekundární literaturou, 

která se váže k tématu překládaného textu, a také s českým národním korpusem (při překladu 

a v komentáři k němu).  

Neporozumění či sémantické chyby se objevují velmi zřídka: 
x s. 13, „Jak se tón Kennedyho projevů stával stále jistější, Američané si začali čím dál více 

uvědomovat, že sovětský totalitarismus je hrozba srovnatelná s nacistickým totalitarismem.“ (Jak 

dosvědčuje jazyk Kennedyho projevů, Američané....) 

x s. 14, 1. řádek – ze 30. let!!! 

Terminologicky lze občas proti zvoleným řešením protestovat, ale vcelku je překlad po 

této stránce pečlivý (s. 15, Deputy under Secretary of State a Assistant Secretary for Far Eastern 

Affairs by se nemělo překládat stejně jako „náměstek ministra zahraničí“, když to druhé má být 

nižším postavením; problematické je překládat 20th Air Force jako „20. letecká armáda“, přestože 

to mohla diplomandka najít v korpusu nebo v sekundární literatuře.) 
Překlad má dobrou syntaktickou úroveň – hodnotím pozitivně vyvážené překladové 

řešení anglických polovětných konstrukcí (vedlejší věty x nominální řešení s předložkovými 

vazbami aj.). Přesto se v překladu i v komentáři objevují občas interpunkční chyby: 

např.“Studoval tam v letech 1931 až 1934, strávil také několik měsíců v Německu a viděl tak na 

vlastní oči nejen Hitlerovu diktaturu, ale také událost zdůrazňovanou v knize Proč Anglie 

spala...“; 

x další na s. 10, 2. odst., 1. věta (čárka navíc); 

x s. 11, 2. řádek; 

x s. 16, 1. odst.; 

Nejproblematičtější je překlad po technické stránce – gramaticky se sice tu a tam 

objevují chyby v rekci, ve shodě aj. (v překladu i v komentáři), ale lehce redigovatelné; 

největší výtka směřuje k řešení poznámkového aparátu, který je sice převzat z původní  práce, 

ale není přeložen. Je víc než kupodivu, že diplomandka sama mohla přejít heterogennost 

takového aparátu, do něhož sama (správně) vkládala ČESKÉ poznámky překladatelky? V 

nepořádku je též řešení titulů knižních prací: je nekonsistentní, hlediskem překladu titulu 

nemůže být to, jestli je v českém diskurzu dohledatelný; když není, je nutný pracovní překlad 

(Fatherland). Kvůli informační funkci, kterou diplomandka správně zdůrazňuje v komentáři, 

měly být uvedeny všechny tituly i  v originále. Dalším problémem je neuvedení dat stažení 

internetových zdrojů (viz citační normy!). 

V komentáři pak je nejspornější popis syntaxe překládaného textu jak v Překladatelské 

analýze (3.2.5), tak v Typologii překladatelských problémů (5.2): je uvedeno hodně příkladů, ale 

nejsou specifičtěji komentované, není řešen statut polovětných vazeb v překladu, jejich 

překladatelská řešení pak také nejsou komentována - diplomandka tak ke své škodě nereflektuje 

vcelku dobrý vlastní přístup k syntaktickému převodu. Ad/ (6.4) generalizace – je sporné, zda 

při takovémto posunu může být zachována „výpovědní hodnota“, jak tvrdí diplomandka. 

 

Protože technické problémy, výše popsané, přikládám především nezkušenosti, která je 

vždy součástí překladatelského vývoje, (a protože jsou redigovatelné), navrhuji hodnocení 

velmi dobře.  
 

   

 

V Praze dne:   29. 8. 2014                      Vedoucí práce: PhDR. Eva Kalivodová, PhD. 

 
1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 


