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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 

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 



Zuzana Nováková, vedena vlastním zájmem o pedagogiku, si vybrala zdánlivě hravý a 

snadný, ale při bližším zkoumání značně obtížný text zaměřený na nové, ba „revoluční“ pojetí 

pedagogiky. Překladatelským úskalím textu byl na jedné straně neotřelý, vtipný jazyk 

využívající metafory i silně expresivní slova („vyvrhnout“ to, co se člověk nabifloval), zřejmě 

aby se autorka přiblížila skutečnému studentskému či žákovskému světu, na druhé straně 

vysoká odbornost řady pedagogických, sociologických, ale i sémiologických termínů, kvůli 

nimž musela studentka nastudovat a zařadit do bibliografie i obtížná filozofická díla, jako 

např. Tisíc plošin Deleuze a Guattariho. Právě bohatá bibliografie a pečlivá práce s odbornou 

pedagogickou literaturou je veliký klad této práce. Podkapitola 3.3 o lexikálních problémech 

je hodnotná i pro všechny pozdější překladatele, kteří by se s termíny setkali, Nováková dala 

dohromady jakýsi minislovník termínů; též všechny citace a intertextové odkazy jsou pečlivě 

dohledány a přeloženy. K teoretickému komentáři mám jedinou připomínku – když se 

vypočítávají jazykové funkce textu podle Jakobsona, domnívám se, že v textu lze najít i 

emotivní funkci (v autorčiných vzpomínkách na vlastní školní docházku) a také funkci 

poetickou (mj. v používání expresivních a hovorových prvků, které Nováková správně 

analyzuje na str. 46, a v metaforizovaném jazyce). 

Ke konkrétnímu překladu mám jen drobné výhrady, vyznačené tužkou v práci. V některých 

pasážích se příliš hromadí nominativní konstrukce, což ztěžuje porozumění, pár vět by se dalo 

lépe formulovat; jinde ztěžuje porozumění nesprávné použití předložky („profesionálové, 

kteří pracují kolem tvorby a šíření vlastností“, str. 27); přílišné používání infinitivů místo 

určitých slovesných tvarů vede k nesprávnému používání zájmena „svůj“ (např. „umět 

neutralizovat své tajné zájmy“, str. 26); v záporné větě by se měla použít spojka „ani“, nikoli 

„i“ („dokonce i podvodníci si nejsou vědomi“, str. 26), aj. 

Celkově považuji překlad za velmi zdařilý a užitečný pro rozvoj moderní pedagogiky; bylo by 

vhodné pokusit se jej po menších úpravách, navržených oponentkou a vedoucí práce, 

publikovat v některém odborném periodiku. Navrhuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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