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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 

 

                  1 

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 

 

 

                    5   



Tereza Křikavová si pro svou bakalářskou práci zvolila text, určený rodičům, kteří potřebují poradit, jak zvládat 

své dítě procházející pubertou (jeho zvláštností je, že do širokého spektra adresátů jsou zahrnuti i imigranti). 

Text má formu psychologické příručky, jejímž cílem je kromě poskytnutí konkrétních výchovných rad i snaha 

pomáhat v předcházení užívání návykových látek u mladistvých. Populárně-naučný text využívá termíny 

z příslušných tematických oblastí (psychologie, výchova dětí, technologie, závislost na kouření, drogách a 

alkoholu). Snaha autora přizpůsobit sdělení adresátům různého vzdělání a při komunikaci s nimi minimalizovat 

riziko, že by jeho sdělení nemuselo být vždy dostatečně srozumitelné. Tomu přizpůsobuje práci s termíny i 

syntaxí. Výsledkem je stylistický svižný, dynamický text, který se snaží působit co nejvíc přirozeně. Právě tato 

jeho stránka je pro překladatele největší výzvou. 

Tereza Křikavová řešila vedle problémů vyplývajících z rozdílnosti jazykových systémů otázky spojené 

s překladem termínů v popularizačním textu, který usiluje o srozumitelnost i (zejména) u laického čtenáře. 

Z hlediska kulturního měla dostatečně na zřeteli českého příjemce překladu, který se nepotýká s otázkami 

migrace jako adresáti původního textu. Zároveň musela řešit odkazy originálu na internetové stránky. U každého 

takového odkazu zjišťovala podobně zaměřené internetové stránky. Při srovnání originálu a překladu je zřejmé, 

že překlad je vypracován věcně i stylisticky správně, vystihuje funkci originálu na všech rovinách. Nemám k 

němu žádné výtky, mé návrhy drobných oprav jsou zaneseny přímo do textu překladu. Týkají se většinou 

stylistické přesnosti nebo vhodnosti formulačního zpřesnění (typu „jsou zaplaveni silnými emocemi“ místo 

„zmítáni“ na s. 10, „než začít řádit“ místo „než se začít rozčilovat“ na s. 17, „sexuální nemoci“ místo „pohlavní 

nemoci“ na s. 22; podobně na s. 9, 11, 12, 13), návrhu drobné úpravy slovosledu (s. 14), slovesného času (s. 16), 

vidu (s. 17, 18, 23), doplnění čárky v odporovacím významu (s. 16, 19). Nezaznamenala jsem chyby v aktuálním 

členění větném, případy nežádoucího opakování slov v rámci odstavce nebo problematickou interpunkcí, což 

svědčí o velké pečlivosti při stylizování a konečném „pilování“ překladu. Největší nároky kladlo udržení 

stylistického nasazení dynamického, výrazně komunikativního textu, udržujícího neustálý kontakt se čtenářem. 

Tomuto požadavku překlad T. Křikavové vyhověl – případů překladovosti se v něm vyskytuje mizivé množství. 

Chválím odvedenou práci v rovině aktualizace, lokalizace a adaptace, garantující praktické použitelnost překladu 

švýcarské příručky v českém prostředí včetně odkazů na příslušné  internetové stránky. Výsledný text je snadno 

redigovatelný a s drobnými opravami by mohl být publikován. 

Po odborné stránce náležitě zpracovaný komentář podává výstižnou analýzu originálu a vyčerpávajícím 

způsobem dokumentuje specifické problémy, jejichž řešení si práce na tomto překladu vyžádala.  

Bakalářská práce Terezy Křikavové je po všech stránkách kvalitní. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její 

hodnocení známkou výborně.  

V Praze 13. 6. 2017                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


