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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	  

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	  

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	   7 
Vemi	  obtížný	  text	  s	  historickou	  tematikou.	  
Překlad	  je	  proveden	  zodpovědně:	  ve	  shodě	  se	  zdrojovým	  textem	  a	  v	  souladu	  se	  zvolenou	  strategií	  nabízí	  student	  
srozumitelný	  překlad.	  Uznání	  si	  zaslouží	  zejména	  snaha	  o	  systematickou	  strategii	  při	  převodu	  arabských	  jmen	  a	  specifických	  
reálií.	  Stylistika	  českého	  textu	  by	  si	  nicméně	  místy	  zasloužila	  větší	  pozornost.	  	  
Podrobné	  posouzení	  přineslo	  tyto	  závěry:	  Terminologie,	  názvy	  a	  další	  reálie	  jsou	  pečlivě	  ověřeny.	  Gramatické	  chyby	  text	  
obsahuje	  výjimečně	  (příliš	  časté	  jsou	  jen	  chybné	  tvary	  příčestí	  minulého	  na	  s.	  10,	  11,	  19,	  32,	  34,	  42,	  48!),	  pozor	  na	  psaní	  
„jakoby/jako	  by“.	  Ve	  slovosledu	  prakticky	  nechybuje	  a	  také	  čárky	  ve	  větách	  chybí	  jen	  v	  několika	  případech	  (vše	  vyznačeno	  
v	  textu	  práce).	   
Překlad	  obsahuje	  některé	  významové	  nepřesnosti	  nebo	  chyby	  (vyznačeno	  v	  písemné	  opravě	  textu):	  s.	  12,	  14,	  15,	  17,	  19,	  ale	  
jak	  dokládá	  Komentář,	  mnoho	  jiných	  míst	  překladatel	  převedl	  správně,	  často	  za	  cenu	  dlouhého	  dohledávání	  dalších	  
informací	  nutných	  k	  interpretaci	  zdrojového	  textu.	  
Některé	  zvolené	  formulace	  svým	  charakterem	  ze	  stylu	  publikace	  příliš	  vybočují	  („povstání	  dorazilo	  do	  Kabylska“;	  „FLN	  na	  
demonstraci	  dotlačila	  neozbrojené	  felláhy“;	  „na	  místo	  svého	  úřadu	  nikdy	  nedorazil“;	  „i	  když	  se	  poněkud	  vzpíral“;	  „na	  drama	  
bylo	  zaděláno“	  atd.	  Jiné	  formulace	  znějí	  příliš	  šroubovaně	  („pohled	  na	  ubohý	  vzhled	  demonstrantů	  jím	  pohnul	  natolik...“;	  
„Mezi	  vůdčímí	  osbnostmi	  byl	  chycen	  také...“;	  	  „operace	  tak	  komplikované,	  že	  už	  nemohla	  být	  jasnější“;	  „vybuchovaly	  
obchody“;	  „bojovníci	  FLN,	  kteří	  se	  již	  počítali	  na	  20	  tisíc“;	  „viděli	  jednoho	  ze	  svých	  řad	  v	  čele“,	  „po	  krátkém	  vyvedení	  z	  míry	  
pohotově	  zareagovali“;	  „v	  zemi	  se	  shlukovaly	  demonstrace“;	  „důstojníci,	  jimiž	  se	  hemžily	  výbory“;	  „narazili	  ještě	  na	  spoustu	  
falešných	  proroků“;	  „o	  kus	  dál	  totéž	  podnikl	  Ortiz“;	  „situace	  vězela	  v	  mrtvém	  bodě“;	  „za	  každými	  dvěma	  kroky	  zpátky	  vždy	  
následovaly	  tři	  vpřed“;	  „kdo	  byli	  čištěním	  pověřeni“;	  „revolta	  nezůstala	  jen	  u	  slov	  a	  brzy	  vyrazila	  do	  ulic“;	  „plán	  [...]	  byl	  tak	  
dobře	  připraven,	  že	  jednoho	  dne	  vypukl	  příliš	  brzy“,	  atp.	  
Komentář	  je	  výborný.	  Je	  zajímavě	  napsaný,	  prokazuje	  nejen	  znalost	  vybrané	  problematiky	  a	  zaujetí	  pro	  zvolenou	  práci,	  ale	  
také	  promyšlený	  přístup	  k	  řešení	  problémů	  jak	  na	  makrostruktuře,	  tak	  na	  mikrostruktuře	  textu.	  	  
Práce	  neobsahuje	  překlepy,	  grafické	  zpracování	  je	  výborné.	  
	  
Pro	  případné	  knižní	  vydání	  by	  text	  musel	  projít	  běžnou	  redakční	  úpravou,	  práce	  je	  ale	  dokladem	  toho,	  že	  Petr	  Felčer	  má	  pro	  
práci	  profesionálního	  překladatele	  jak	  nadání,	  tak	  potřebnou	  schopnost	  důkladnosti	  a	  zodpovědnost.	  
	  

Navrhuji	  hodnocení	  známkou	  výborně.	  
	  
V	  Praze	  dne:	  	  	  	  1.	  9.	  2015	   	   	   	   	   Oponent	  práce:	  Jovanka	  Šotolová	  
____________________________________________	  
1 4	  nebo	  5	  bodů	  znamená,	  že	  práce	  nemůže	  být	  doporučena	  k	  obhajobě	  
2 5	  bodů	  znamená,	  že	  práce	  nemůže	  být	  doporučena	  k	  obhajobě	  


