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Části hodnocení Počet bodů

A (1-5)1

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 
koherence v překladu

2,5

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

2,5

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 12



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:

Překlad
Na rovině sémantické (značka A) se vyskytují posuny významu, nejspíše zapřičiněné 
ledabylým čtením originálu (např. str. 14 „odkázáni místo na odborníka, jakým je například i 
psychiatr, na praktického lékaře“) a případy dílčí redukce významu. Výraz „emergency“ není 
překládán vždy kontextově správně („pohotovost“ – „krizová situace“).

Stylisticky (značka B) se překladatelka o něco lépe vypořádala s ukázkami z praxe včetně 
dialogů. Ne všechny repliky však působí autenticky (např. replika lékaře na str. 9 „jestli už 
byl u nás někdy ošetřen“ je příliš strojená). Naopak jistá hovorovost a expresivita pronikla i 
do pasáží odborných, kde po mém soudu není funkční (např. str. 17 „hypomanický nebo 
manický pacient se akorát naštve“, str. 21 „se jinak považuje za vlezlé“, str. 17 výraz 
„náklaďák“). Poměrně časté je také nefunkční užití posesíva „váš“ (např. věta „Zeptejte se 
také vašeho psychiatra, jak…“ na str. 12 zní jako z reklamního letáku, zde problém navíc 
s AČV). Vyskytují se úseky s problematickým slovosledem, neuzuálními kolokacemi (mj. str. 
22 „hledání léčby“, str. 21 „podělte se o vaše pozorování“), lexikání interferencí (str. 14 
„terapie lithiem“ místo uzuálnějšího „léčba lithiem“) i neústrojnými konstrukcemi (str. 20 
„dovlečen do ordinace psychiatra na upravení dávky léků“).

Časté jsou chyby v interpunkci a zájmenech (vyznačeno značkou C).
Připomínka k odsazování odstavců: pokud odsazujete (český úzus), už odstavce 

neoddělujte mezerou (americký úzus). Zřejmě je potřeba si nastavení ohlídat v textovém 
editoru.

Komentář
Komentář pokrývá všechny důležité aspekty výchozího textu i překladatelského procesu. 
Kladně hodnotím snahu vymezit si co možná nejpřesněji cílového adresáta, respektive 
médium. Ocenit je potřeba i zařazení drobného šetření jako vodítka při uvažování o 
presupozicích cílového čtenáře i náležité konzultace s odborníky.

Diplomandka v úvodu komentáře avizuje, že funkce textu pojedná s pomocí klasifikace R. 
Jakobsona, následně však jeho pojmy bez zdůvodnění mísí s cizími, aniž by uvedla zdroj (fce 
apelová, umělecká na str. 27). „Slohový postup“ si plete se „slohovým útvarem“, u citací ze 
slovníků chybí odkaz. Vyskytují se i vágní či méně srozumitelné formulace jako např. „aby 
nedošlo ke zmatení“ (str. 47), „kapitola (…) je na hranici mezi odborností a neodboností“ (str. 
27).

Nemohu souhlasit s tvrzením, že výraz klient „zní v češtině až příliš příznakově a používají 
ho nanejvýš, i když také v omezené míře, soukromé lékařské ordinace a kliniky“ (komentář: 
40). Naopak, výraz už je několik let normalizován v odborném i mediálním diskurzu 
v souvislosti s veškerými zdravotnickými, sociálními a jinými službami, soukromými i 
státními. Vámi vymezený příjemce překladu by proto jeho přítomnost v textu vyloženě 
očekával.

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




