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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 

 

 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Autorka práce se rozhodla přeložit kapitolu Motivace z příručky zabývající se sportovní 

psychologií. Text je odborný a u čtenáře předpokládá určitou míru znalostí, na druhou stranu 

veškerá terminologie je poměrně zevrubně vysvětlena, a tak si s textem poradí i laik. 

Jak sama autorka uvádí v komentáři, v češtině existuje na téma sportovní psychologie a 

konkrétně motivace poměrně dost publikací, s jejichž pomocí bylo možno ověřit překlad 

jednotlivých termínů. S terminologií nakládá autorka práce velmi zodpovědně, u všech 

zásadních v analytické části uvádí zdroj použitých ekvivalentů. Ne vždy však bylo možné se o 

existující literaturu opřít, a tak autorka musela vytvořit – velmi zdařile – ekvivalenty vlastní a 

případně doplnit vnitřní vysvětlivky. 

Překlad je celkově velmi koherentní a stylisticky vyrovnaný a úspěšně se vypořádává 

s problematickými rysy originálu, zejména s jeho terminologickou nasyceností a určitou 

repetitivností. V tomto směru lze vytknout snad jen přílišné lpění na originálu v některých 

místech (nadužívání slova „nakonec“, „...čím více se sportovec zajímá pouze o výhru...“, 

„Dovolte svým svěřencům, aby se podíleli na navrhování trestů...“, „Jedno z témat týkajících 

se motivace, o něž se teoretici a praktici zajímají...“, „Když se sportovec učí..., bude dělat 

chyby...“). Zbytečně často se opakují konstrukce s opisným pasivem („skupina dětí, které byla 

dána zpětná vazba“) a infinitivní konstrukce („tlak na to zvítězit“ [sic]). V některých pasážích 

nevhodná syntax ztěžuje porozumění: „Konečně, aby sportovec dokázal, že je odhodlán cíle 

splnit, měl by si je stanovit on sám (nikoliv trenér, rodič nebo spoluhráč)...“ Autorka mírně 

nadužívá sloveso „cítit se“. 

Komentář je komplexní a vyčerpávající a ukazuje na velmi dobrou orientaci v oboru. 

Autorka správně identifikuje hlavní překladatelské problémy a přiměřeně pracuje se 

sekundární literaturou. Jediná výtka směřuje k podkapitole věnující se lexiku, konkrétně 

k pasáži, v níž autorka definuje odlišný styl citovaných pramenů. Jednak se některé 

z popisovaných jevů netýkají lexikální roviny, a jednak se zjištěné (a správné) závěry analýzy 

nedostatečně odrážejí v překladu. Jak případová studie, tak citát Johna Woodena, působí pro 

některé výše zmíněné prohřešky příliš formálně, místy neobratně. 

Přes všechny nedostatky by byl překlad po běžných redakčních úpravách bez problémů 

použitelný. Navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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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 


