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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 

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 

2 

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 

 

7 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:  

Jedná se o zdařilý překlad populárně naučného, poměrně stylově nenáročného textu o literatuře pro mládež. 

Hlavním problémem, který autorka musela řešit, je to, co nazývá intertextualitou – tedy překlad velkého 

množství titulů knih i referencí k jejich různým postavám atp. Tohoto úkolu se zhostila velmi pěkně, pečlivě a 

promyšleně. Lze však v této souvislosti mít technickou námitku – z hlediska čtenářů by bylo méně rušivé, kdyby 

na prvním místě byly vždy jmenovány tituly české (ať vydané, či pracovní názvy) a na druhém v závorce tituly 

anglické.  

Objevují se občasné interference z angličtiny: Na příklad dodržování shody přímého předmětu s podmětem 

v čísle, která v češtině dodržována není (s. 11, 12; srov. Dušková 13.31.31); dále občasné chyby v interpunkci, 

pravopise i gramatice (viz např. s.14, 15); jisté stylové neobratnosti. Překlad je však snadno redigovatelný. 

V komentáři překvapuje např. paušální zobecnění o hypotaxi v angličtině, která neodpovídá české jazykové 

normě a je ji třeba řešit hypotakticky (s. 31) – navíc bez jediného příkladu. Na s. 32 komentáře pak podobně 

hodnocení interpunkce u vsuvek nerozlišuje mezi odlišnými funkcemi interpunkčních znamének a opět 

paušalizuje o přirozenosti češtiny.  

 

Navrhuji velmi dobré nebo výborné hodnocení bakalářské práce v závislosti na obhajobě. 

PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D., oponentka                           Praha, Ústav translatologie FF UK, 29. 1. 2018 
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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 


