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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 

 

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 

 

3- 

E (1-5)
2
 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

 

3- 

 

Body celkem 

 

 

13 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  

 

Bakalářská práce Evy Tiché je výsledkem poctivé a soustředěné práce. Navzdory níže uvedeným výhradám ji 

proto doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji známku „dobře“, přičemž o definitivní známce rozhodne 

obhajoba. 

 

V části „překlad“ je už od počátku mnoho drobných i větších posunů sémantických, nacházíme překlepy i 

gramatické chyby. Problémy lze pozorovat i na rovině stylistické. Tyto věci jsou příkladově vyznačeny 

především na prvních stránkách práce. I v komentáři hájená řešení často překvapují svou neodborností až 

trivialitou. Kupříkladu se dvakrát (sic!) dovídáme, že překlad Versuchspersonen by doslova zněl „zkoumaná 

osoba“. To je asi jako tvrdit, že Flugzeug je doslova „létající věc“. Ani jinde diplomantka nepozná idiom a 

obšírně vysvětluje, že auf der Hand liegen by doslova znělo „leží na ruce“ a výraz prý velmi přesně vystihuje 

frazém „jasný jako facka“ (str. 34). Jinde nacházíme interference a doslovnost, a to i v dosti jednoduchých 

pasážích: (neuro) wissenschaftlich převedeno jako „(neuro) vědecky“ (Neurowissenschaft je česky 

„neurologie“). Celkově ale překlad sám o sobě zachovává základní sémanticko-pragmatickou funkci textu 

výchozího, takže jej hodnotím spíše jako „velmi dobrý“. 

 

Problematický je však „komentář k překladu“, v jehož celém průběhu se diplomantce nepodařilo najít správný 

stylistický rejstřík a dodržet pro bakalářskou práci požadované akademické normy a konvence. To se primárně 

projevuje v osobním tónu, který se nese celým komentářem. Namísto objektivních (či alespoň 

intersubjektivních) a profesionálně zdůvodněných překladatelských řešení nacházíme potřebu prosadit své 

vlastní, subjektivní – leč žel nezřídka pomýlené – pojetí. To se projevuje ve velmi častých obratech „podle mého 

názoru“, „ráda bych“ či „myslím si“ a „věřím“, které do českého vědeckého vyjadřování patří ve výrazně, ba 

řádově omezenější míře (např. Jsem si vědoma toho, že má kritéria jsou velmi subjektivní, ale přesto se 

domnívám, že se jedná o kritéria funkční, str. 39). Vlastní sebehodnocení rovněž nechybí („Pěkným příkladem 

toho, jak jsem pracovala s modálními slovesy, je…“, str. 36). Nalézáme zde často tvrzení bez opory (např. 

„Konatele děje přesouvám na pozici substantiva v nominativu, která je pro českou strukturu věty přirozenější než 

obdobná pasivní konstrukce, str. 35) Navíc se zdá, že pokud autor píše tak, jak to diplomantka očekává, je to 

„tendence němčiny“, zatímco pokud autor se autor od diplomantčina očekávání odchyluje, pak je to jeho 

idiolekt, něčeho nadužívá apod., což není hodno zachování při převodu (srov. např. str. 37 et pass.). A naopak, 

pokud diplomantka překládá adekvátně, pak respektuje autorův styl, zatímco pokud se s autorem rozchází, pak jí 

tak káže úzus češtiny. Tento argument působí pro forma a zcela nevědecky. Dá se tak totiž obhájit cokoli. 

 

Komentář je dále rozvláčný, repetitivní a nezřídka redundantní. Bohužel i odkazy na povinnou literaturu působí 

jako libace. Typologie posunů podle Popoviče neodkazuje na žádné konkrétní stránky Popovičova díla a je až 

formalistně rudimentární. Komentář tedy skutečně balancuje na samé hranici akceptovatelnosti – na jedné straně 

si s ním diplomantka jistě dala velkou práci a nad svými překladatelskými rozhodnutími prokazatelně 

přemýšlela, na druhé straně však dostatečně nekonzultovala (či doporučení z konzultací nezapracovala), 

požadované úrovně odborného vyjadřování se jí dosáhnout nepodařilo a povinná literatura nebyla zohledněna 

dostačujícím způsobem. Rozhodne tedy obhajoba, přičemž Popovičovy posuny by při ní rozhodně měly být 

podrobně rozebrány. 

 

V Praze dne 15. 6. 2014                                       Oponent práce: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 

 

 

____________________________________________ 

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


