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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 

 

 

1-2 

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 

 

 

5,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

V překladu diplomantka prokázala invenci i schopnost přistupovat k náročnému úkolu 

promyšleně. Čtenářskou iluzi ruší jen ojedinělé drobné stylizační nedostatky (stará rasa bytostí 

s. 9; Ke kořenům stromů nebo do jiných zákoutí se jako obětina nechává kapka… s.16; umí 

úkony, lépe zvládá, s. 20; nejčastěji zatímco obyvatelé domu spí, lépe nejčastěji tehdy, když s. 

28) a sporadické chyby v gramatice či interpunkci (víly proměnili, s. 27; konzistentně chybějící 

čárka před spojkami a jakmile, a než, a když uvádějícími vloženou větu vedlejší – s. 13,14,16). 

Komentář je podrobný a dokládá, že diplomantka se dobře seznámila s tematikou překládaného 

textu. Vedle zevrubných rešerší oceňuji také komunikaci s autorem. Vytknout lze následující: 

nejednotné odsazování odstavců, chybný tvar zájmena jenž (s. 34), chybějící odkaz u Popoviče 

(s. 38), rozpadlá věta (úsek o Hausenblasově typologii na s. 50), anakolut (V tomto případě 

hraje…s. 67); tvar syntaxe v nominativu (s. 44) se používá jen ve výpočetní technice, nikoli 

v lingvistice; problematické jsou příklady u jmenných tvarů slovesných na str. 44-45 (being 

alive jako součást perceiving everything upon her as being alive není gerundium, ale 

participium ve funkci doplňku předmětu; the asking už není gerundium, ale substantivum); 

záměna přívlastek-přístavek (s. 46). 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“. 

 

 

 

V Praze dne: 2.2.2016                                           Oponent práce:  Mgr. David Mraček, 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 


