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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 

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 

2 

 

Body celkem 

 

10 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Magdalena Filková si pro svůj komentovaný překlad zvolila velmi aktuální a zajímavý text 

VEGAN – Eine ärztliche Empfehlung für die gesündeste Ernährung mit den positiven 

Auswirkungen auf Klima- und Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte, publikovaný na 

webovém portálu www.provegan.info, jenž představuje výhody veganské stravy, a lze 

konstatovat, že překlad výchozího textu je velmi zdařilý. 

Studentka textu porozuměla, na  sémantické rovině nedošlo k závažným významovým 

posunům; nicméně na některých místech lze pozorovat drobné výpustky nebo přidání.  

Pokud jde o lexikální rovinu, je studentčinou výhodou, že má s danou problematikou vlastní 

zkušenost. Navíc se řešitelka zamýšlela nad správným převodem některých termínů (např. 

Urkost, Eierindustrie) a po rozsáhlé rešerši zvolila odpovídající překlad, vše navíc zdůvodnila 

v komentáři či doplnila v poznámce pod čarou. Oceňuji, že se studentka snaží čtenáři usnadnit 

porozumění textu, a proto volí poznámku pod čarou či vnitřní vysvětlivku, je však třeba uvést, 

že jde o „poznámku překladatele“.  

Pozitivně hodnotím skutečnost, že překladatelka dohledala oficiální český překlad Čínské 

studie, z ní je v textu hojně citováno. Dokonce i objevila chybu v tomto překladu. 

Komentář: 

Text komentáře má velmi přehlednou strukturu a zahrnuje všechny podstatné aspekty 

výchozího textu a celého překladatelského procesu. Autorka se zamýšlí i nad hypotetickým 

zadáním. Chválím, že zvolená překladatelská řešení jsou navíc doložena názornými příklady. 

Snad jen některé aspekty jsou na některých místech komentovány heslovitě. Vyvstává otázka, 

zda lze nahrazení frazeologismů (str. 56) považovat za tematický posun (ten souvisí 

především s reáliemi, jak sama studentka správně vysvětluje na str. 55? Připomínku bych 

měla k podkapitole Pragmatická rovina (str. 53): Bylo by záhodno pro přehlednost uvést 

konkrétní příklady pro užití dvojtečky; vynechávky v původním textu je poněkud matoucí a 

nesrozumitelný název, navíc informace v ní uvedené není nutno zmiňovat. Dále dotaz, zda 

příklad vynechání (str. 57) nelze spíše považovat za modulaci? 

Po formální stránce obsahuje komentář nadbytečné mezery (když je odkazováno k poznámce 

pod čarou), pozor na občasné chyby v interpunkci, sjednotit psaní velkého a malého v ve 

slovech Vám, vašich (str. 8 a 24), užití kurzivy či tučného písma. Doporučuje se neslabičné 

předložky k, s, v, z a slabičné předložky u, o a spojky a, i na konci řádku zalomit.  

K technické stránce mám jen výtku, že studentka zapomněla k tištené verzi připojit německý 

originál (odevzdala jej v podobě Přílohy pouze elektronicky do SISu).   

Pro úplnost dodávám, že studentka poctivě konzultovala text překladu i odborný komentář, 

zohlednila mnohé připomínky. Komentovaný překlad Magdaleny Filkové je přepracovanou 

verzí bakalářské práce odevzdané v srpnu 2018, která nebyla doporučena k obhajobě. 

Konstatuji, že studentka věnovala přepracování značnou péči, a to především odbornému 

komentáři.  

Na základě výše uvedeného práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím 

známkou „velmi dobře“. 

 

V Praze dne 23. ledna 2019    

 

Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 

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


