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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 Šťastná si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky náročný populárně-naučný text. Jedná se o 

část knihy určené dětem, stylizované jako dialog dědečka s vnučkou na téma moře. K požadavkům kladeným na 

převod odborného textu se v tomto případě přidávají další specifické nároky, dané svéráznou dynamikou 

výkladu.    

Překlad: při srovnání překladu a originálu je zřejmé, že diplomantka odvedla obdivuhodně kvalitní práci. 

Pečlivě dohledala všechny odborné termíny a přesně převedla veškeré věcné informace obsažené ve výkladu 

odborníka, jež jsou autorem vkládány do úst pomyslnému dědečkovi. Za překladatelskou výzvu lze považovat 

stylistickou stránku původní knihy, resp. nalezení odpovídajícího stylistického nasazení, jímž budou odborný 

výklad a komunikativnost dialogové formy po celou dobu udržovány v rovnováze. Autorovi se tímto způsobem 

daří do určité míry „maskovat“ poměrně vysokou frekvenci termínů zastupujících několik oborů z oblasti 

přírodních věd. Výsledný text překladu jako celek ukazuje na zdatnost Z. Šťastné řešit jak běžné překladatelské 

problémy plynoucí z rozdílnosti obou jazyků, tak zacházet za hranice daného funkčního stylu. Velmi chválím 

mimořádnou péči věnovanou syntaxi a výstavbě textu. Při srovnání předloženého překladu s originálem jsem – 

s přihlédnutím k principům AČV - na několika místech textu navrhla opravu slovosledu (s. 8, 9, 10, 13, 14, 19, 

20) a vzácně i stylisticky o něco vhodnější obrat (s. 11, 12, 14, 16, 18, 21). Na několika místech došlo k opravě 

interpunkce (s. 10, 11, 13, 21). Takové opravy se běžně daří „vychytat“ v rámci korektury. Na druhé straně jsem 

prakticky nezaregistrovala případy vychýlení ze stylistického nasazení nebo opakování slov v rámci odstavce. 

Předložený překlad může směle konkurovat profesionálním překladům.  

Komentář je po odborné stránce výborně strukturovaný, tvrzení v něm obsažená jsou vždy teoreticky podložena. 

Podává výstižnou analýzu originálu a vyčerpávajícím způsobem dokumentuje specifické problémy, jejichž 

řešení si práce na tomto překladu vyžádala. Zvolené příklady postupu při překladu a způsob prezentace 

překladatelských posunů ukazuje na vědomou práci s nástroji překladatele a promyšlenou strategii.   

Bakalářskou práci Zuzany Šťastné vnímám s přihlédnutím ke všem jejím rovinám a částem jako velmi zdařilou a 

doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji známkou výborně.  

V Praze 13. 6. 2018                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


