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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

2

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
 

8



Poznámky hodnotitelky a témata k diskusi:

V překladu oceňuji snahu vyrovnat se s místy velmi abstraktním vyjadřováním autora, které působí složitě, ale 
často nese poměrně jednoduchý význam. Bylo třeba najít střední cestu mezi přílišným zjednodušováním a 
„zlidšťováním“ jazyka originálu, jímž by se sice podařilo předat základní význam, ale text by takřka ztratil 
odborný charakter a mohl by místy působit až banálně, a příliš úzkostlivou věrností původním formulacím, která 
by ztěžovala pochopení smyslu. Myslím, že ve většině textu se tuto rovnováhu autorce podařilo celkem dobře 
zachovat a stylistické neobratnosti v něm nejsou až tak závažné. Frekvence těchto neobratností (či vyložených 
chyb) ale výrazně narůstá směrem ke konci. Příklady: několik zásad, jak učinit udělování trestu účinnějším (17), 
nevzbuzujte ve svých svěřencích vinu, aby se museli stydět se za to, co provedli (v druhém příkladu chybná 
kolokace a nevhodná volba slovesa vzhledem k požadované emocionální neutralitě – v originále to make them feel  
ashamed for what they did). Ráda bych také, aby se autorka zamyslela nad adekvátností překladu idiomatických 
vyjádření, které cituje v komentáři na str. 31.

Komentář se zejména ze začátku příliš uchyluje k citacím stylistických autorit, jejichž obecné výroky nevztahuje 
dostatečně k textu (dozvídáme se například, jaké vlastnosti „má mít“ odborný styl in abstracto, ale méně už, jestli 
text opravdu všechny tyto znaky má) – překladatelka na jednu stranu uvádí, že znakem odborného stylu je jasné, 
přesné a úsporné vyjadřování, a na druhou stranu dále v komentáři přiznává, že „autor mnohdy vyjadřoval 
jednoduché myšlenky složitě, čímž někdy bránil snadnému porozumění“ (38) a na str. 39 uvádí přímo dvě ukázky 
„špatného stylu“. Je tedy třeba nebát se a hned od začátku propojit teoretické poučky s vlastním kritickým 
vnímáním originálu. To ostatně autorka později prokazuje a svá řešení stylisticky problematických či 
redundantních míst velmi výstižně dokumentuje na příkladech.

Totéž, co bylo řečeno o citacích Čechové a spol. platí i pro použití modelu translatologické analýzy – autorka opět 
u vnětextových faktorů pouze uvádí faktické informace o autorovi či místu vydání knihy, ale není jasné, jak jsou 
relevantní pro podobu textu. Přitom by bylo dobré se obecně zamyslet např. nad tím, zda by kniha v českém 
vydání nemusela být místy přepracována nebo zkrácena právě kvůli častému odkazování na sporty u nás zcela 
okrajové, jako je baseball. To samozřejmě nemůže být úkolem cvičného školního překladu, ale je to rozhodně 
úvaha, která by při smysluplném použití analytického modelu Nordové měla zaznít. Autorka tento problém sice 
dále reflektuje, ale jen po stránce jazykové (nakolik bylo třeba vsunout u baseballového termínu vnitřní 
vysvětlivku), ne na vyšší koncepční úrovni. Chybí také zmínka o tom, jak by se při překladu naložilo s 
doporučenou literaturou k tématu, která je uvedena za každou kapitolou. Zde by bylo dobré vycházet z konkrétní 
komunikační situace, kterou autorka nastínila – uvést, v jaké edici nakladatelství Grada by mohla takováto 
publikace vyjít, a vycházet pak případně z podoby knih dané edice. Naopak asi není příliš podstatné uvádět, v jaké 
vazbě a stránkovém formátu by kniha mohla vyjít, pokud už s tímto předpokladem autorka nijak dál nepracuje.  

Komentář dokládá, že autorka terminologii velmi pečlivě dohledávala, což je chvályhodné. Ocenila bych ovšem 
také alespoň teoretické zamyšlení nad tím, zda některé termíny nalezené v českých publikacích nejsou spíše 
výsledkem příliš doslovné intepretace českých psychologů, kteří čerpali ze zahraniční literatury (tak se mi jeví 
například spojení „dosažení mistrovské úrovně“ v překladu kolokací jako mastery goals, mastery-oriented  
athletes, neboť to master a skill znamená prostě zvládnout, osvojit si určitou dovednost, takže by se dalo překládat 
jednodušeji jako cíle orientované na zvládnutí (určitého) úkolu. Stejně tak by myslím bývalo vhodné zamyslet se 
nad adekvátností termínů kontrolující a informující funkce (byla zmíněná disertační práce, z níž jsou převzaty, 
publikována? dá se usuzovat, že jde o termíny vžité, nebo jde jen o překlady ad hoc vytvořené autorkou?). V 
jednom případě by bylo zjevně přirozenější informační a v druhém z kontextu vyplývá spíše, že odměna začne 
chování sportovce zcela zásadně ovlivňovat (determinovat) a „odsune“ všechny ostatní druhy motivace na vedlejší 
kolej, tj. dalo by se mluvit např. o funkci determinační.  
Poznámka čistě jazyková – myslím, že není vhodné se v komentáři za každou cenu vyhýbat použití první osoby 
j.č., pokud to vede k tak křečovitým formulacím jako „proto došlo k rozhodnutí vyhledat termíny...“ (místo „proto 
jsem se rozhodla“) nebo „proto se přistoupilo k řešení“. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.

V Praze dne: 1. 9. 2015                                             Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šťastná
____________________________________________

1  4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě
2  5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě
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