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Jméno studenta: Tereza Němcová 

Název práce: Komentovaný překlad: Gasnier, Vincent. Jak vybírat 

víno 
 

 

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 

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 

 

6 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  

 

Práce splňuje předepsané nároky a je pečlivě vypracována.  

 

U komentáře (D+E) mám tyto výtky: s. 31 – 3.3.2. – chybí příklad; s. 34 – Berries big and 

small – nepochopení: nejde o problém inverze, ale o aluzi na notoricky známé texty (C.F. 

Alexander, J. Herriot); snad mohl být více zdůrazněn kulturní rozdíl s ohledem na tradici i 

současnost: společenská hodnota schopnosti výběru vína, což má dopad na specifikaci skupin 

příjemců. Mohl být komentován: Nový svět, pear-drop aroma. 

 

Technická stránka (C): Obsah: Úvod se nečísluje, grafika není standardní. Komentář měl být 

uveden jako samostatná (další část); řazení v bibliografických položkách při zvoleném 

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

odsazování řádkami mezi nadpisy a podnadpisy není standardní; interpunkce – čárky? (např. 

s. 15, 16). Gramatika – rekce, opakování (s. 15, 18, 20, 22, 24).  

 

Překlad je adekvátní. Nový svět (nevyrovnání presupozic), Curych a Budapešť (pleonasmus); 

přesnost a styl: s. 23, 24, 25. Významová chyba? – s. 22.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

 

 

 

V Praze dne: 24.9.2014                                 Vedoucí / oponent práce: Zuzana Jettmarová 

 

____________________________________________ 

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


