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Jméno studenta: Adam Jelšík 
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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 

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 

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 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: Student si zvolil pro svoji disertační práci velmi 

náročný text, situaci mu neusnadnil ani autorův idiolekt, který místy tíhne ke knižnímu 

vyjadřování. Na druhé straně bylo pro kol. Jelšíka výhodou, že během studijního pobytu 

v Sorii mohl konzultovat přímo s autorem originálu. 

S obsahovou stránkou překládaného textu se student vyrovnal výborně, snad s výjimkou 

překladu v těchto textech často se vyskytujícího výrazu „evangelización“ – v českém kontextu 

se výraz „evangelizace“ používá v odlišném významu, bylo by tedy vhodnější hovořit o 

christianizaci / šíření křesťanství. Jinak se řada drobnějších nedostatků vyskytla v oblasti 

stylizace překladu, uvádím zde např. opakující se výraz „anonymní“ v souvislosti se slovníky 

na str. 16, u překladu „algún autor“ (str. 19) bych dala přednost vyjádření v plurálu. Občas se 

objevila výrazná závislost na originálu – např, „Španělsko-filipínské slovníky se ukazují být 

zjevně mnohem propracovanější….“ (str. 22), dílčí nedostatky jsou vyznačeny v tištěné verzi 

bakalářské práce. 

Komentář k překladu je propracovaný, autor v něm prokázal značnou erudici i schopnost 

aplikovat teoretické vědomosti na překládaný text. 

Bakalářskou práci Adama Jelšíka považuji za velmi zdařilou, domnívám se, že po pečlivé 

redakci by bylo možno překlad publikovat v některém odborném periodiku. Předběžně ji 

hodnotím známkou výborně s tím, že konečný výsledek bude stanoven na základě průběhu a 

výsledků obhajoby. 

 

V Praze dne:  30. 1. 2015  

 

 

                                                                    Vedoucí práce:  Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 
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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 


