Ústav translatologie

Prag, den 4. September 2020

Gutachten zur Bachelorarbeit von Charlota Moudrá
Übersetzung ausgewählter Kapitel des Buches: Die Nebenbei-Diät, Schlank werden
für Berufstätige (von Elisabeth Lange, 2012, Berlin: Stiftung Warentest)
54 Seiten + Anhang (Ausgangstext)
Die von Frau Charlota Moudrá vorgelegte Bachelorarbeit gliedert sich in zwei Hauptteile:
den ersten, praktischen Teil bildet die Übersetzung (Kapitel 1) des deutschen
Originaltextes Die Nebenbei-Diät, Schlank werden für Berufstätige (2012) von Elisabeth
Lange ins Tschechische; den zweiten, theoretischen Teil der Fachkommentar zu dieser
Übersetzung, in dem folgende Fachbereiche thematisiert werden: Analyse des
Ausgangstextes (Kapitel 2), Übersetzungsmethode (Kapitel 3), morphosyntaktische und
lexikalische Übersetzungsprobleme (Kapitel 4) und Verschiebungen (Kapitel 5).
Die Bachelorarbeit erfüllt die Anforderungen an eine korrekte äußere Form. Die Arbeit
hat eine übersichtliche Struktur. Alle Kapitel werden in logisch gegliederte Unterkapitel
unterteilt (was schon im übersichtlich dargebotenen Inhaltsverzeichnis sichtbar wird).
Nach den einzelnen Kapiteln folgen die Schlussfolgerungen und die Bibliographie.
Die Übersetzung:
Die Übersetzung selbst kann trotz vieler Ungenauigkeiten leider nicht als gelungen
betrachtet werden. Was den Originaltext betrifft, handelt es sich um einen
populärwissenschaftlichen, mit vielen praktischen Hinweisen, den ich nicht für
gewissermaßen anspruchsvoll halte.
Die Autorin versteht die Tiefe des Textes; leider ist es offensichtlich, dass sie Probleme
vor allem bei der Wiedergabe der stilistischen Ebene hatte (Thema-Rhema-Gliederung),
sehr oft sind auch grammatische Fehler (Groß- und Kleinschreibung, Kommaschreibung).





Často se hlad dostaví, dříve než je čas k jídlu. (S. 7) → Často se hlad dostaví dříve,
než je
Jednou možností, jak potlačit jídlo do pozadí, být štastnější a posunout se dál v
práci, je učení. (S. 7) → Jednou z možností, jak jídlo upozadit, být…
Lákadla na krajnici (S. 8) → Lákadla „to go“, Lákadla „s sebou“, Lákadla na ulici
I kavárny se nás snaží přitáhnout specialitami z „American Bakery“, jako jsou
donuty, muffiny nebo cupcacky. (S. 8) → přilákat + cupcaky

Ústav translatologie
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208

Tel.: (+420) 221 619 537
Fax: (+420) 221 619 528
Mobil: (+420) 606 588 319

utrl@ff.cuni.cz
http://utrl.ff.cuni.cz
Petra.MrackovaVavrousova@ff.cuni.cz

Ústav translatologie














Připravit si každé ráno zdravou snídani, a poté si jí v klidu vychutnat, (S. 9) → poté
si ji
V předvečer dejte do boxu 60g kus kusu a 175ml zeleninového džusu. (S. 10) → 60
g kuskusu a 175 ml zeleninové šťávy/džusu
Kassler (S. 11) → uzená plec
Blahobytem, úspěchy a získaným obdivem může práce hodně přispět k životnímu
štěstí. (…) To způsobují neurotransmittery Adrenalin, Dopamin a Noradrenalin. Při
positivním napětí nám pomáhají zvládat požadavky okolí. (S. 11) + sejde s očí (S.
8, 45) + Kortizol a Kortizon (S. 12) → Práce nám přináší blahobyt, úspěch a obdiv,
což přispívá k životnímu štěstí. To způsobují neurotransmitery adrenalin,
dopamin a nodadrenalin + Při pozitivním napětí + sejde z očí + kortizol a
kortizon
U spousty pracujících je právě práce to, co zvyšuje krevní tlak, alespoň podle
průzkumu STARLET-Studie. (S. 12) → podle průzkumu STARLET / podle studie
STARLET
Protože je práce stresuje, utěší se trochou čokolády nebo rychlím hamburgrem. (S.
13) → nebo rychlým hamburgerem
Semináře co mají pomoct zvládat nadměrné napětí a přepracování, (S. 13) →
Semináře, co mají
Přitom menší subversivní neposlušnost nabízí jedinou příležitost jak si vytvořit
produktivní řešení jak šetřit své nervi. Kdo se například topí v horách formulářů,
může ignorovat ty nedůležité a počkat jestli si někdo jejich chybeni vůbec všimne.
Často také pomůže, strůjce této přebytečné práce tak dlouho „mile“ bombardovat
otázkami až si uvědomí že jeho nápad je nesmyslný. Pokud jsou matoucí instrukce
šéfa, pomohou vlastní pracovní plány. Když dosáhnete požadovaného cíle
nadřízený většinou zapomene že chtěl původně jít oklikou. (S. 13) → šetřit své
nervy + počkat, jestli + jejich chyb / pochybení + pomůže strůjce / autor +
otázkami, až + uvědomí, že + cíle, nadřízený většinou zapomene, že chtěl
TIP 5: využijte Biofeedbacku + Bolest hlavy, nebo zad přepjaté svaly? (…) a předají
hlášení o intensitě počítači. (S. 14) → využijte biofeedbacku + bolest hlavy, zad či
přepjaté svaly? + intenzitě
Moc soly (S. 17) „Mě to jinak nechutná.“ → soli + mně

Was die umgangssprachlichen Wendungen oder Redewendungen betrifft, kann man
einige gut gelungene stilistische Lösungen finden.



Místo toho sedíme po těžkém dni před televizí a cpeme se chipsy a čokoládou. (S.
8)
Pohybem si vyčistíte hlavu, (…) Především ale pohyb pomáhá vylučovat stresové
hormony (S. 13)
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Der Kommentar:
Im Rahmen der Analyse des Ausgangstextes, die sich auf das Analysemodell (textexterne
und textinterne Faktoren) von Christiane Nord (1995) stützt, bemüht sich die Verfasserin,
die wichtigsten Funktionen des Ausgangstextes und die übersetzungsrelevanten
Faktoren ausführlich zu beschreiben.
Was die Übersetzungsprobleme angeht, werden alle Phänomene angeführt, deren
Übersetzung ins Deutsche Frau Charlota Moudrá als Herausforderung betrachtete. Die
Autorin illustriert ihre Entscheidungen vor allem mit ausgesuchten Beispielen und
widmet leider ganz wenig Raum der kontrastiven Linguistik und den Unterschieden vom
Sprachpaar Deutsch-Tschechisch. Was die Verschiebungen zwischen Original und
Übersetzung angeht, vermisse ich an dieser Stelle die Anwendung der translatorischen
Fachliteratur, z. B. Werke von Jiří Levý und Anton Popovič. Ich muss auch feststellen, dass
der Fachkommentar nicht immer in einem angemessenen sprachlichen Stil verfasst
wurde.
Insgesamt entspricht die vorliegende Arbeit den Anforderungen an eine Bachelorarbeit.
Die Bachelorarbeit von Charlota Moudrá bewerte ich mit „befriedigend“ (3,0).

PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Institut für Traslatologie
Philosophische Fakultät
Karls-Universität Prag
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