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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 

3 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

2-3 

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 

2 

 

Body celkem 

 

11,5 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Překlad je celkově průměrný, nedostatky vidím především v nepřesnostech (některé 

diplomantka obhajuje v komentáři, který je jinak podrobný).  

Např.: „he had done well on lithium“ by mělo být spíše „dařilo se mu lépe, když užíval 

lithium“ a nikoli „dobře snášel lithium“, „ER bulletin board“ není vývěsní tabule, ale 

počítačový systém. „Preferred provider“ úplně vypadl, zjednodušení je zde podle mého 

názoru příliš velké.  

 

 Nepříliš vhodné jsou také např. „pan a paní Wintersovi“, „místní zákon“ „ne... příliš“ nebo 

věty „Lidé trpící bipolární poruchou přímo dluží sami sobě být v péči psychiatra, jenž dobře zná 

jejich příznaky a průběh nemoci.“ a „Existují na to různé způsoby, některé pro vás mohou být 

očividné, ale některé ne.“ 
 

„Žádné omluvy ani výčitky přitom nejsou třeba.“ jako překlad „No apologies are ever necessary, 

no reproach justified“ nelze i přes vysvětlení v komentáři přijmout, protože jistě existuje řešení 

bez posunu. 

 

Překlad „discharge diagnosis“ jako „závěrečná diagnóza“ je i přes zdůvodnění v komentáři 

sporný, může mít další konotace.  

 

Překlad slova „emergency“ jako krizová situace i pohotovost – jedna záměna správného 

použití.  

 

Překlad se zdá být nepatrně lepší v rozhovorech než v odborných pasážích. 

 

Výchozí text se skládá z několika pasáží, které se liší stylem. V překladu se podle mého 

názoru tyto styly prolínají, ačkoli v českém prostředí by mezi nimi měla být jasnější hranice. 

Na druhou stranu je pravdou, že svá stylistická řešení diplomantka dostatečně dokládá 

v komentáři. Možnou otázkou pro obhajobu je, zda mírná hovorovost, která „pronikla“ 

do překladu odborných pasáží, je v českém prostředí skutečně funkční, případně do jaké míry. 

Hovorovost je podle mého názoru v překladu i tam, kde v českém prostředí není na místě, tj. 

v odborných pasážích.  

 

Překvapivý je fakt, že diplomantka mezi jazykovými příručkami a slovníky neuvádí žádný 

český odborný lékařský či přímo psychiatrický zdroj, vystačila si s konzultacemi. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“ až „dobře“, v závislosti na 

obhajobě.  
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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 


