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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

2,5

E (1-5)2

Teoretická podloženost komentáře 
(kontrastivní lingvistika, translatologie)
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a 
cílovém kulturním prostředí

2,5

Body celkem 12



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi:

Překlad
Při převodu došlo na mnoha místech k redukci významu (částečně souvisí s nivelizací 
stylistickou, kterou diplomantka v komentáři zmiňuje a přistupuje k ní po mém soudu 
zbytečně často: např. s. 8 „intricately tied“ → „mají vliv“; s. 8 "go-to intredients“ → 
„hlavních ingrediencí“; s. 9 „pumped into food“ → „přidávat do potravin“; s. 11 „getting 
buzzed through the center´s front door“ → „po vstupu do budovy; a řada dalších míst). 
Nepřesně byla převedena informace na str. 21: „polovina dotázaných uvedla“ – ve skutečnosti 
jde o polovinu z těch 75 procent, o nichž je řeč v předcházející větě. „Klub pro doktory“ (s. 
11) neasociuje totéž co „a clubhouse for PhDs".

Ze stylizačních nedostatků zmíním např. vazbu „vylezly doprostřed klece“ (s. 10, navíc 
opět nepřesné vůči VT „ran out“), kumulaci přívlastkových vět („který“) na s. 13, 14, 15, 
lexikální interferenci v podobě neuzuálních vazeb (str. 13 „nutričním praktikám“; slovesa 
„připojit se“ na str. 14 a „rozhodnout se“ na s. 18; název „Výbor o prospěchu dochucovadel“
na str. 21).

Nejméně zvládnutá je technická stránka překladu: množství chyb v interpunkci je
zarážející, vyskytují se i další gramatické chyby (vše vyznačeno značkou C), údaj „1970s“ je 
vinou nepozornosti převeden jako „sedmdesátých let 19. století“ (str. 9), jméno Tatyana Gray 
není přepsáno správně (Grey, str. 16); nejednotné odsazování a další nedostatky zmiňuji na 
konci poznámek.

Komentář
Komentář nejde příliš do hloubky, některé formulace jsou značně zjednodušené či 
nesrozumitelné (s. 28 „celý text je tím pádem určen v prvé řadě americkým čtenářům, což ale, 
při vhodném překladu a objasnění reálií, nijak neokrádá čtenáře překladu; s. 30 „Syntax 
textu je poměrně jednoduchá a spisovná“), souvislost mezi větší expresivností anglických 
populárně naučných textů a výraznější funkcí konativní zůstala nevysvětlena (s. 26), matoucí 
je také zmínka o slovnících (s. 32). Problematický je oddíl o vsuvkách: diplomantka si plete 
vsuvku s apozicí (s. 35), u dalšího příkladu (s. 36) konstatuje, že většina vsuvek se dala 
překládat téměř doslovně, čemuž se nebránila (!), opomněla ale zmínit, že u uvedeného 
příkladu změnila interpunkci, což není zcela zanedbatelný posun.

Technická stránka práce:
- ve výtisku, který jsem měl k dispozici, chybí u prohlášení datum a podpis;
- číslování stránek by mělo začít až od Úvodu;
- nejednotné odsazování v překladu: pokud odsazujete první řádek (český úzus), pak 

neoddělujte odstavce mezerou (americký úzus). Komentář odsazuje dobře (byť 1. 
řádek po nadpisu není nutné odsazovat vůbec), nicméně str. 48 opět chybně.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“ až „dobře“, 
v závislosti na průběhu obhajoby.
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1 4 nebo 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě
2 5 bodů znamená, že práce nemůže být doporučena k obhajobě




