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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 
Náročný text z oboru literární vědy. 
Překlad je významově přesný. Terminologie, názvy a další reálie jsou pečlivě ověřeny, úryvky z citovaných děl 
dohledány, případně dopřeloženy. Po stránce stylistické je text převeden adekvátně, s citem pro zachování 
specifických rysů zdrojového textu – je třeba ocenit snahu zachovat výrazný příznak autorova stylu, jímž jsou 
dlouhá a členitá souvětí, kterými čtenář „cestuje“ s jistou námahou. (V některých pasážích by se český text dal 
jistě odlehčit, což by ve spolupráci se zkušeným nakladatelským redaktorem nebyl problém.) Překlad obsahuje 
nízký počet sporných řešení, jež vyplývají ze stylistické náročnosti zdrojového textu a vedou k nejasnosti 
zvolené formulace (vyznačováno v tištěné verzi, zejm. na s. 10, 12, 14, 18, 19 – studentka se k nim vyjádří při 
obhajobě). Zásadnější otázky, k nimž by se studentka měla při obhajobě vyjádřit: s. 12 a dále výraz „pravdivost“ 
– proč ne „pravda“?; s. 17 – „ostrov Magastar“?. Závěr textu překladu neodpovídá vloženému originálu (s. 36), 
který však očividně nenavazuje – jde o chybu kopie?  
Nepřesnosti jsou řídké, gramatické chyby zcela výjimečné podobně jako např. nežádoucí opakování urč. výrazů 
(vše vyznačeno v opravách v textu práce).  
Komentář je výborný. Prokazuje nejen znalost vybrané problematiky a zaujetí pro zvolenou práci, ale také 
promyšlený přístup k řešení problémů jak na makrostruktuře, tak na mikrostruktuře textu. Překladatelka obhajuje 
zvolenou strategii (respektování autorova stylu) také odkazem na již publikovaný překlad jiného Bayardova díla 
v nakladatelství Host, s nímž sjednotila i grafické pojetí své práce.  
Práce neobsahuje překlepy, grafické zpracování je výborné. 
Překlad by po běžné redakční úpravě bylo možné vydat knižně. 
 
Navrhuji hodnocení známkou výborně. 
 
V Praze dne:    3. 9. 2014     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 


