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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 

 

                  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 

 

 

                    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     



Překladatelsky obtížný text, esejistické dílo francouzského autora Pierra Bayarda.  

K. Koukolová předložila zdařilý překlad, redigovatelný, věcně správný a terminologicky přesný a zároveň čtivý. 

S vyšším stylem autorského textu se vypořádala dobře (archaičtější „kterak“ a jiné stylisticky vyšší varianty). 

V zájmu jednotnosti a důslednosti proto doporučuji u zájmen zastupujících podstatných jména středního rodu 

používat ve  4. pádě tvar „je“ místo „ho“ (na… místě, … abych ho opustil) na str. 10 a 11. Místy se objevují 

chyby ve slovosledu, v AČV (např. str. 14, 19). Celkově lze říci, že i složitější syntax originálu je poměrně dobře 

zvládnuta až na drobné výjimky (např. na str. 18 „obojí tak silně“ ruší kohezi, dalo by se nahradit „v obou 

případech tak silných“; další nejasnost vzniká na str. 19 – „a i dnes je přijímáme – „je“ se nevztahuje k mužům 

s psí hlavou, jak se jeví z pohledu gramatiky, nýbrž ke slovu v jednotném čísle „cestopis“, jež by v tomto případě 

stačilo převést do množného čísla; další nepřehledné souvětí vedoucí na jednom místě k nesrozumitelnosti je na 

téže straně v předposledním odstavci). Překladatelka se místy nevyhnula syntaktické „šroubovanosti“ (str. 18, 

23). Jinak je překlad K. Koukolové zvládnut velmi dobře. Drobný zmatek se objevuje v interpunkci (používání 

čárek) na str. 10 (je třeba rozhodnout se pro jednotný postup).  

Pokud jde o komentář k překladu, všechny problémy, k nimž se autorka práce vyjadřuje, v něm mají své místo; 

kladně hodnotím způsob zpracování bodu věnovaného citacím a poznámkám. Zaujala mě autorčina potřeba 

vázat se na první český překlad Bayardova díla. Otázka, která přímo figuruje v závěru práce, „do jaké míry je 

nutné či vhodné vycházet z překladu, který v českém prostředí již existuje, avšak vykazuje nedostatky“, by 

mohla být jedním z vhodných témat při obhajobě. U poslední části komentáře věnované překladatelským 

postupům bije do očí, že je zařazena pouze formálně.  

Práci Karolíny Koukolové doporučuji k obhajobě a navrhuji známku v ý b o r n ě.  

V Praze 2. 9. 2014                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


