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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 

2,5 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

1 

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 

2,5 

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 

 

10 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti. 

Překlad je jako celek adekvátní, tedy přijatelný po stránce reprodukční a jazykově stylistické, 

text originálu odpovídá předpokládané náročnosti práce. Styl je plynulý a koherentní, bez 

zjevných technických nedostatků, místy je rušivý především volbou lexikálních ekvivalentů 

(zvl. terminologie) a redundancí vnějších vysvětlivek, pak jsou zde další nepřesnosti 

vyplývající z nepochopení či nerespektování jazykových rozdílů. To lze označit za četné 

nefunkční posuny. Převod terminologie a vysvětlivky naznačují, že studentka nemá 

systematickou strategii a že presupozice adresáta odhaduje podle sebe, v některých případech 

neporozuměla (vše vyznačeno v textu práce podtženími).   

  

Komentář má nedostatky v kategorii D; z hlediska podloženosti a argumentace i v kategorii E 

(např. s. 53, 56). Komentář také ztěžuje orientaci, protože neuvádí str. O a P. Styl, funkce, 

postupy a záměr nejsou jednoznačně a spolehlivě určeny; vlastní presupozice překladatele 

nelze zaměňovat za presupozice příjemce; v případě rešerší a hledání ekvivalentů je nutno 

obracet se na spolehlivé zdroje a informaci přizpůsobit příjemci. Některá řešení (např. důvod 

vnějších vysvětlivek nebo údajně neexistujícího českého ekvivalentu) nepovažuji za 

obhajitelná. 

 

Diskutovat o názvu titulu nebo „putovní apatyce“ by bylo nad požadavky bakalářské práce, 

nicméně k diskusi se nabízí toto: 

1. Styl, funkce, postupy, záměr/cíl origtinálu   

2. Reprodukce přímé řeči – citátů (mluvenost – psanost /konvence, mluvčí...)   

3. Vysvětlivky (forma, relevance) 

4. Termíny a presupozice 

5. Postupy u překladu reálií 

6. Porozumění (jazykové a kulturní rozdíly)  

 

 Vše viz značení v textu.     
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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 


