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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 

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 8 
Středně náročný populárně-naučný text o veganství, psaný angažovaným a osobním tónem. 

 

Překlad je dostatečně přesný, s viditelnou snahou o větší odstup od zdrojového textu tam, kde 

doslovnost nevede k přijatelnému výsledku; přesto však by při revizi většina úprav byla stylistického 

rázu. Volba hovorovějšího stylu odpovídá částečně „bloggerskému“ ladění výchozího textu. 

 

Text obsahuje určité množství posunů smyslu a nepřesností, které však nemají větší dopad na 

funkčnost textu (str. 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 23). Formální stránka je v pořádku, až na cca 20 

chybějících nebo přebývajících větných čárek (v celém textu práce, tj. včetně komentáře). Stylu práce 

by zřejmě prospělo ještě jedno pročtení – odstranila by se tak některá doslovná nebo nedotažená 

řešení, která nezní dobře (můj společenský život je doprovázen otázkami; stala jsem se součástí 

asociací; produkty včelích úlů; 11 km překážkového běhu). Místy (v komentáři více než v překladu) je 

patrná nadměrná tendence k užívání cizích slov (asimilovat, magnézium, enumerace, maskulinní 

zájmeno). Poměrně častá fragmentace vět je mnohdy nejschůdnějším řešením, ale není zcela nutná ve 

všech případech. 

 

 



 

Nesnáze s chybějícím termínem v terminologickém paradigmatu végétarien – végétalien – végane řeší 

překladatelka výpůjčkou vegetalián. V komentáři upozorňuje na to, že by toto řešení musela 

konzultovat s případným vydavatelem. V jiné bakalářské práci byly navrženy termíny vegetarián – 

vegan – etický vegan. 

 

Komentář je podrobný a obsahuje všechny podstatné náležitosti. Občasné nepřesnosti nemají žádnou 

větší závažnost. Ke stylové charakteristice textu (str. 27) je třeba poznamenat, že nejde o zcela typický 

populárně-naučný text. Na str. 40 je řeč o tom, že patří do „literatury vyššího stylu“, což může být bez 

bližší specifikace zavádějící. Styl je celkově spisovný, ale bez snahy o pečlivou stylizaci a naopak 

s řadou kontaktových prvků, které přecházejí k hovorovosti. Toto je patrné v překladu, ale v komentáři 

to zmíněno není.    

 

Otázka k obhajobě: Opravdu jde u nadpisu Une journée dans l’assiette d’un végane o narážku na 

idiom ne pas être dans son assiette? 

 

Navrhuji hodnocení známkou velmi dobře. 

 

 

V Praze dne: 2. 6. 2018     Oponent: Tomáš Duběda 
 

 

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


