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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 

 

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 

 

3 

 

Body celkem 

 

 

12 

 

  



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Autorka si vybrala poměrně náročný text z oblasti neurobiologie/psychologie učení. Převádí ho vcelku 

odpovídajícím stylem, dle svých slov se snaží o zachování odborné stránky (terminologie) i autorova 

odlehčeného stylu. Celkově se překlad s doprovodným komentářem jeví být výsledkem promyšlené a soustavné 

práce, jež autorku zřejmě stála nemálo úsilí. I dle svých slov se diplomantka záměrně odlišuje od konvenční 

podoby bakalářských prací tohoto typu – její řešení mají svá odůvodnění, která je autorka schopna obhájit – to je 

jistě chvályhodný přístup, o konečném hodnocení tedy rozhodne obhajoba. Práci je však třeba vytknout některé 

nedostatky, které výběrově uvádím níže; jsou vyznačeny též v textu práce. 

 

Překlad 

Nepochopení originální konstrukce (str. 12: „Zvýšení postačí k tomu, aby mohlo – přinejmenším podstatně – 

ovlivnit zapamatování informací.“), (str. 17: „proto lidé tak dlouho dobře vědí, co jsou to emoce, aniž by se 

nad tím zamýšleli“), (str. 20: „když je šok velmi bolestivý“). 

Značný významový posun na str. 15: „nehledě na to, že k tomu, abychom je upotřebili, potřebujeme nemalý 

talent.“, na str. 21 (opačný význam): „při řešení problémů zapomíná na kreativitu“, str. 22: „a poté uviděli 

jedno neutrální slovo“ (orig. „jeweils ein neutrales Wort“). 

Posun významu či nepřesný překlad: „aniž bychom hnuli brvou“ (není toto spojení v češtině příliš 

lexikalizované?), str. 8; „pravda“, str. 10; „v tomto ohledu“ (orig. „darüber hinaus“), str. 12: Jeden z obrázků se 

pohyboval (…)“. 

Zdvojení téže informace (str. 12: „Existuje jiný model pozornosti, která se podle tohoto modelu zaměřuje na 

předmět. Tento model tvrdí, (…)“ – týká se celé výpovědi), (str. 14: „našeho našeho“). 

Matoucí užití vidu: str. 15: „uložení“ místo „ukládání“. 

Chybná syntax: „obtížnost toho, jak slovy vyjádřit“, str. 9; „podněty se zpracovávají lépe tehdy, ty, které jsou 

důležité“, str. 10. 

Nevhodně sestavená věta z hlediska AVČ: str. 16. 

Nepromyšlená práce s některými termíny – v rozporu s komentářem, podle kterého diplomantka důsledně 

přejímá autorovu práci s termíny (mandlová jádra vs. amygdala, str. 21), vysvětleno až v popisu obrázku (!), 

který je umístěn až na konci celého překladu. 

Chyby: proměnou (str. 7), zapoměli (str. 12), dosáhly (str. 15), shlédli (str. 22). 

Změna členění odstavců oproti originálu, ale často nelogicky (str. 10, 13, 14), odstavce bez odsazení (str. 11, 12). 

Snaha o zachování významu, ale přestylizování – ovšem vzniklé konstrukce ne zcela čitelné a stylisticky 

vyvážené (str. 11, 15, 16), přílišná doslovnost (str. 12); např. str. 19: „a u jeho kořenů stáli velikáni, jako je 

Humboldt a Helmholtz“, nebo str. 20: „Při učení totiž nejde o fakt sám o sobě“. 

Zřejmě záměna? – tomogram vs. tomograf (str. 12). 

Převod citací často s chybami (na str. 11 chybí rok, na str. 22 údaje nesouhlasí s originálem). 

Formální nedostatky (např. chybějící či nadbytečné mezery): str. 13, 15, 17. 

Velice často chybná interpunkce, zvláště u vložených vět vedlejších, jak v doprovodných textech, tak v překladu 

(str. 4, 8, 12, 13, 14, 44). Překlepy (str. 7, 8). 

 

Komentář a doprovodné texty 

Styl poněkud nevyvážený, např. hned v úvodu („zasmějí se při pohledu na příklady“, str. 6), zřejmě též pod 

vlivem překladu? 

Nejasné formulace – snaha o teoretické výpovědi, které by ale zřejmě potřebovaly konkrétnější zakotvení (str. 

33: „Tam, kde se v německém textu objevuje prvek příznakový, snažím se o nahrazení znakem, který je 

příznakový i v češtině. Postupuji na obecnější rovině, než jak by bylo možné postupovat.“) 

Příklady vyňaté z originálu a překladu: kromě ojedinělého případu na str. 35 chybí označení alespoň strany, kde 

se vyskytují. 

Autorka téměř nepracuje se sekundární literaturou, výpovědi o charakteru některých např. gramatických jevů 

uvozuje větami jako např. „Myslím si“, str. 35; uvádí vágní výpovědi jako „Pasivum opisné není však pro 

češtinu příliš typické“, str. 35. V úseku o trpném rodu uvádí, kde ho převedla na rod činný; ale neříká, kde např. 

trpný rod zachovala a proč. Povrchní výpovědi jako např. „Konatele děje přesouvám na pozici substantiva 

v nominativu, která je pro českou strukturu věty přirozenější než obdobná pasivní konstrukce.“ zůstávají bez 

dalšího vysvětlení. Má to znamenat, že pro němčinu jsou pasivní konstrukce „přirozenější“ než aktivní?! 

Podobně: „dvojtečka je zrušena, jak je zvykem u překladů do češtiny. (…) Zrušení dvojtečky je ve shodě 

s překladatelským územ.“ (str. 36) Vždy?! Proč není blíže vysvětleno? 

V částech textu pojednávajících o jednotlivých jevech najdeme výpovědi, jež se do daného kontextu nehodí, 

působí uměle, navíc už daná informace byla několikrát zmíněna v úvodních pasážích („Řídím se vždy 

významem a také se řídím snahou o to, posuzovat každou situaci typicky a individuálně. Tato zásada se 

mimochodem protíná celým mým překladem.“, str. 35) Komentář obsahuje podobných výpovědí, jež jsou příliš 

obecné a nejdou do hloubky, navíc k nim nejsou uvedeny žádné citace ze sekundární literatury, velké množství, 



upozorňuji na ně přímo v textu, především na str. 37 a 38. Ocenila bych též hlubší reflexi typologie posunů 

(Popovič). 

Matoucí jsou výpovědi o aktuálním členění (str. 37, 38) – kromě nejasného „teoretického“ pojednání je příklad 

z překladu uvedený v komentáři odlišný od toho, co skutečně v překladu najdeme! 

Občas v komentáři nalezneme výpovědi postrádající smysl („nepoužívám při překladu do češtiny pasivum 

průběhové“, str. 43). 

Nedostatečná práce se zdroji (věta „Na internetu jsem si vyhledala“ (str. 40) opravdu nestačí). 

Seznam literatury (str. 46) neúplný: chybí bibliografický údaj u primárního zdroje (!), chybná citace 

elektronických zdrojů, málo uvedené prostudované odborné literatury.  

Často chybná interpunkce, překlepy (str. 26, 36, 40). Nedokončená výpověď (str. 29). Metajazyk označován 

kurzivou jen nedůsledně (chybí na str. 28, 30, 34). 

 

 

V Praze dne: 13. června 2014                                  Vedoucí práce: Věra Kloudová, 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 

 


