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Jméno studenta: Zuzana Nováková 
Název práce: Komentovaný překlad první kapitoly z díla: Marí Acaso: 

rEDUvolution (hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN) 
 

 

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 

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 

 

6 



 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: Studentka si zvolila pro svoji disertační práci velmi 

náročný text, její situaci neusnadnila ani relativní novost tématu a pohledu na danou 

problematiku a do značné míry i určitá neustálenost českého diskurzu v této oblasti. 

Připomínky k textu jsou pouze dílčí, jsou označeny v textu práce. Opakovaně se objevují 

problémy týkající se vyjádření intenzity, např. no puede más que llevarnos a cuestionar… - 

nás musí dovést (str. 25), dos cosas muy diferentes – dvě odlišné věci (str. 26),  es Esta 

decisión nos sitúa en una brecha – je  rozdíl (str.30); využití opakování výrazů: 

…como una representación, como una creación, como una novela… -  jako 

reprezentaci, tvorbu a román … (str. 29); dílčí problémy s polaritou diskurzu (osoba 

na str. 12, inkluzívní plurál na str. 27,) neodůvodněné změny v pořadí výrazů, které 

vedou k významovým posunům, např. lectura y evaluación final del profesor… - čtení 

a závěrečné učitelovo hodnocení (str. 12) apod. Výpověď … kdy vědomosti utvářejí a 

strukturují odborníci stojící mimo hegemonický akademický systém a jsou 

strukturovány spíše horizontálně než vertikálně … (str. 17) by si zřejmě zasloužila 

novou pečlivou redakci. 
Komentář k překladu je propracovaný, autorka v něm prokázala značnou erudici i schopnost 

aplikovat teoretické vědomosti na překládaný text. 

Bakalářskou práci Zuzany Novákové považuji za velmi zdařilou. Předběžně ji hodnotím 

známkou výborně s tím, že konečný výsledek bude stanoven na základě průběhu a výsledků 

obhajoby. 
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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 


