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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, koherence 
v překladu 

                  
                  2 

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 

 
 
                   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 

 
                          

Sophie Radka Simon si pro svou bakalářskou práci zvolila překlad populárně-naučného textu určeného 
zájemcům o veganství (čtenáři přináší odpovědi na otázky: proč se stát veganem a jak veganství aplikovat na 
každodenní život). Zajímavé tipy včetně receptů doplňují informace týkající se vyváženosti veganské stravy. 
Výklad z pera francouzské novinářky a bloggerky zaměřené na  veganství je přizpůsoben nezasvěcenému 
čtenáři. Vstřícnou, čtivou formou předává množství informací s cílem získat ho pro tento životní styl. Dynamický 
ráz a komunikativní tón (místy osobně laděný) odlehčuje výklad s hojným výskytem termínů.  

Výsledný text překladu jako celek ukazuje na pečlivou práci odvedenou při řešení jak běžných překladatelských 
problémů vyplývajících z rozdílnosti obou jazyků, tak požadavků kladených na výstavbu populárně-naučného 
textu persvazivního charakteru. Zejména chválím péči věnovanou syntaxi a výstavbě textu. Text se v překladu 
dobře čte a čtenář si z něj kromě množství věcných informací odnáší podněty k zamyšlení o výhodách změny 
životního stylu.     

Při srovnání předloženého překladu s originálem jsem konstatovala, že věcná i persvazivní stránka byly 
zachovány. V rovině lexikální oceňuji zejména práci s terminologií (poznámka: semínka na s. 14, 15 doporučuji 
opravit na semena – vztahují se i na ořechy, půlený hrášek na s. 16 na loupaný hrách; věcná chyba na s. 23: 10 g 
vitaminu B12 – zde překlep i v orig.: 10 mg, ačkoli jinde uvádí hodnotu v mikrogramech; tamtéž: plátek 
veganského sýra správně krajíček chleba s plátkem veganského sýra). Doporučení opravy AČV na s. 9, 16, 17, 18 
nebo slovosledu: s. 19. V textu se jen zřídka vyskytuje místo vykazující znaky překladovosti (s. 9: „můj 
společenský život… doprovázen otázkami ohledně mého životního stylu“; ), neobratnosti (s. 13: „jsem se 



zúčastnila 11km překážkového běhu – správně překážkového běhu na 11 kilometrů, vstřebávané do těla na s. 
19 oprava: vstřebávané tělem; nepravá vztažná věta na s. 19; s. 22: jsme izolovaní, a to především kvůli 
společenskému tlaku; 22: aby se tělo detoxikovalo). Přímo v textu práce jsou vyznačeny chyby v interpunkci 
(vyšší počet opomenutých čárek a občas některá navíc) nebo opakování slova, která lze zredukovat. Celkově je 
překlad dobře redigovatelný.  

Po odborné stránce správně zpracovaný komentář podává výstižnou analýzu originálu a vyčerpávajícím 
způsobem dokumentuje specifické problémy, jejichž řešení si práce na tomto překladu vyžádala. 

Bakalářskou práci Sophie Radky Simon vnímám s přihlédnutím ke všem jejím rovinám a částem jako velmi 
zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným a přímo v textu vyznačeným nedostatkům 
navrhuji její hodnocení známkou velmi dobře.  

V Praze 11. 6. 2018                                                                                                                 PhDr. Šárka Belisová     

 


