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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 

2 

C (1-5)
2
 

Technická stránka celé práce: 

Gramatika, pravopis 

Interpunkce, překlepy 

Převod dat a jmen 

Bibliografické citace, poznámky pod čarou 

3 

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 

3 

 

Body celkem 

 

12 



 

 

Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překládaným textem je odborná studie z oblasti historie knižní kultury USA. Oceňuji výběr 

tohoto poměrně náročného a specializovaného textu, který představuje nový historiografický 

pohled na život literatury – v raných USA, tedy jedné části anglicky mluvícího světa, který je 

vlastním předmětem studia studentky. Ta přistoupila k překladu velmi zodpovědně, evidentně 

promyšleně, jak prokazuje jednak Překladatelská analýza originálu (3.2), jednak značná část 

komentáře nazvaná Překladatelské problémy (3.3) i překlad samotný v mnoha rysech a 

vlastnostech, specificky v dobře tvládnuté syntaxi. Druhá jmenovaná část, Překladatelské 

problémy, ovšem bohužel (zároveň logicky) nekomentuje ta řešení problémů, která se 

v překladu nepovedla: jde především o sémanticko – lexikální problémy (např. s. 9 a d. – 

potulní tiskaři, kdy především konotace kurzivou vyznačeného slova naprosto neodpovídají 

realitě popisovaných skutečností; dále s. 12 (viz moje pozn. v textu práce a fakt, že 

překladatelka nepochopila význam názvu a také nedohledala český překlad zásadního titulu 

angloamerické literatury, The Pilgrim´s Progress. Na s. 12 je špatně řešena „reálie“ captivity 

narratives, kterou studentka, domnívám se, poznala v jednom kurzu bakalářského studia. 

V celém překladu se projevují spíše drobné, ale docela časté lexikální problémy; také 

problémy gramatické, které si myslím, že vyplývají nejspíš z nedostatečné autorčiny redakce 

textu (viz moje pozn. v textu práce). Vzhledem k poměrně značnému množství překlepů 

v překladu a hlavně gramaticky edičně neošetřených chyb v komentáři musím za technickou 

stránku práce dát hodnocní 3.  

 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení tři nebo dvě, v závislosti na obhajobě. 

   

 

V Praze dne:   2. 9. 2017         vedoucí práce: PhDr. Eva Kalivodová, PhD., UTRL FF UK 

 

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

 


