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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 

1-2 

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 

1-2 

E (1-5)2 

Teoretická podloženost komentáře  

(kontrastivní lingvistika, translatologie) 

Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 

cílovém kulturním prostředí 

1-2 

 

Body celkem 

 

6,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

 

Překlad:  

Zdislava Kazmirowská si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi zajímavý text (tři 

kapitoly z knihy Kriegskinder: Erinnerungen einer Generation, která je věnována 

vzpomínkám osob, které prožily druhou světovou válku jako děti) a lze konstatovat, že 

překlad poměrně náročného výchozího textu je velmi zdařilý. 

Na sémantické rovině nedošlo k závažným posunům významu, studentka textu porozuměla, a 

tudíž vypracovala odpovídající a koherentní překlad. Autorčina překladatelská řešení jsou 

adekvátní vůči originálu a po stylistické stránce vhodná (snad jen na str. 12: ale jinou lekcí – 

nošením plynové masky bych volila jiný výraz). 

Text je velice přehledně členěn, neobsahuje překlepy (jen str. 18 případe) či problémy 

s interpunkcí (jen na str. 15 chybí čárka: Nebylo to žádní „podlidé“, ale docela milí chlapci.). 

Doporučuji upravit font písma u jednoduchých českých uvozovek (str. 23, 27, 30) a sjednotit 

psaní g a gramů (str. 22). K technické stránce mám jen připomínku týkající se odsazování 

odstavců – první odstavec na začátku (pod)kapitoly a po citaci se neodsazuje. 

 

Komentář: 

Text komentáře má velmi přehlednou strukturu a zahrnuje všechny podstatné aspekty 

výchozího textu a celého překladatelského procesu, místy však působí komentář heslovitě. 

Zvolená překladatelská řešení jsou navíc doložena názornými příklady.  

 

 

Komentovaný překlad Zdislavy Kazmirowské splňuje nároky kladené na bakalářské práce na 

oboru Němčina pro mezikulturní komunikaci.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 9. června 2017                     Oponent práce: PhDr. Mgr. Petra Vavroušová, Ph.D. 

 

 

 

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


