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Části hodnocení Počet bodů 
A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence v překladu 3 
B (1-5)2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení vůči originálu a 

funkci překladu, koheze, AČV 
3 

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 

2 

Body celkem 10 
Náročněji stylizovaný historický text o 2. světové válce v severských zemích. 

 

Z překladu je patrná poctivá analýza nelehké předlohy a snaha o dosažení náležitě znějícího českého 

textu. Zvláště převod delších souvětí s jemně odstíněnou logickou návazností nebyl lehkým úkolem; 

některé obraty zvolené v českém překladu svědčí o schopnosti stylizace intelektuálně náročného 

odborného textu. 

 

Přeložený text však má zároveň řadu nedostatků: posuny významu (str. 11, 15 – 3x, 17, 20, 22 – 2x), 

neodhalené nepravé věty podmínkové (str. 10, 11; na jiných místech je ale překladatelka rozpoznala), 

anakoluty (str. 10 – 2x) a stylistické problémy (vyznačené v překladu vlnovkou). 

 

V celé práci (tj. překladu i komentáři) lze nalézt cca 10 nesprávně psaných větných čárek. Formální 

stránka práce je v pořádku, kromě psaní pomlček. 

 

Komentář je relativně stručný, ale výstižný. Pouze tvrzení, že převažuje výkladový slohový postup, že 

autor výchozího textu používal zpravidla historický prézens a že čeština preferuje… zapisování 

[číslovek] slovy jsou sporná.  

Dotazy a náměty k obhajobě: 

 

- Do jaké míry jsou výrazy zimní válka (str. 11), pokračovací válka (str. 14) a dovolenci (str. 

13) termíny? 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji – s ohledem na náročnost předlohy – hodnocení 

známkou velmi dobře.  
 

V Praze dne 29. 8. 2017      Oponent: Tomáš Duběda 
____________________________________________ 
1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě 
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě) 


