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Jméno studenta: Tereza Frantová
Název práce: Komentovaný překlad: 
               Michael Pollan: Unhappy Meals

Části hodnocení Počet bodů

A (1-5)1

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

                        1,5

B (1-5)2

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 
vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV

                        1,5

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

                        
                          1,5

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
                         
                         7,5



Poznámky hodnotitelky a témata k     diskusi:  

Překlad považuji celkově za zdařilý, zejména s ohledem na skutečně vysokou náročnost Pollanova esejistického 
textu. Překladatelka se většinou nedopouští zásadních významových posunů (s jednou níže uvedenou výjimkou) a 
text se čte až na drobné výjimky dobře. Komentář je dobře strukturovaný, autorka si dovede vybrat vhodné 
příklady pro ilustraci; vzhledem k výrazné expresivitě textu bych ale možná více prostoru věnovala komentování 
pasáží, kde došlo, byť i nevyhnutelně, k výrazovému oslabení či nivelizaci.

Zásadní věcnou nepřesností je podle mého názoru překlad této pasáže:

...while the widespread acceleration of the Western diet offers us the instant gratification of sugar, in many people 
(…) the “speediness” of this food overwhelms the insulin response and leads to Type II diabetes.

i když nám zrychlená západní strava poskytuje okamžité uspokojení v podobě cukru, u mnoha lidí (...) vyvolává 
tato „zrychlenost“ nadbytečnou produkci insulinu a vede k diabetu 2. typu

Cukrovka 2. typu je způsobena relativním nedostatkem inzulinu (tj. tím, že tělo nestíhá reagovat a produkovat ho 
dostatek, což je také význam nejbližší orginálu) a zároveň necitlivostí tkání na něj. Často proto může být inzulinu 
v krvi i nadbytek, ale to není způsobeno jeho nadprodukcí, nýbrž pouze tím, že na něj tkáně ztratily citlivost. Pro 
informaci odkazuji i na popis diabetu 2. typu na stránkách http://www.lekari-
online.cz/endokrinologie/zakroky/diabetes-mellitus-ii-typu

Další příklady významových nepřesností: 
s. 9: Koncem 19. století byli britští lékaři udiveni tím, že čínští dělníci v Malajsii umírali na chorobu beri-beri, 
zatímco Tamily ani rodilé Malajce nemoc nepostihovala. Záhada se vyřešila, až když si kdosi povšiml, že Číňané 
jedí „leštěnou“, neboli bílou rýži, zatímco ostatní pouze rýži nemletou.

Stát Malajsie existuje od roku 1963, na konci 19. století šlo o Britské Malajsko, volné seskupení více států 
patřících do Britského impéria (orig. in the Malay states). Nepřesný je rovněž překlad spojení native Malays – zde 
native zjevně znamená domácí, místní, protože se poukazuje na rozdíl mezi „dovezenými“ a domácími dělníky v 
Malajsku. A do třetice, milled rice zde zjevně odkazuje na rýží loupanou, nikoli „mletou“. 

Někdy významové posuny poněkud narušují koherenci:  
Když si uvědomíte, že lidé kdysi konzumovali asi 80 tisíc jedlých druhů, přičemž tři tisíce z toho byly velmi 
rozšířené, znamená to zásadní zjednodušení potravinové sítě. (orig. have been in widespread use). Zde jde zjevně 
nikoli o nepochopení, ale jen o nešťastnou formulaci - „rozšířený druh“má v češtině jako kolokace jiný význam.

Když se zkoumá výživa, jsou tyto rozsáhlé a dlouhodobé klinické testy pokládané za zlatý standard. Určitě     to   
přinejmenším dobře zní. (Orig. When it comes to studying nutrition, this sort of extensive, long-term clinical trial 
is supposed to be the gold standard. It certainly sounds sound. - hlavním problémem je tu samozřejmě nejasná 
deixe, ale vzhledem k tomu, že v češtině věci častěji „vypadají“ než „zní“, dalo by se přeložit třeba takto: 
Rozhodně [dotyčné testy] vypadají/působí na první pohled rozumně.)

Posunem, který čtenáře zarazí a narušuje koherenci, je rovněž překlad artful compromise jako citlivý kompromis  
(s.9), neboť artful má naznačovat, že se autoři snažili vyhnout kontroverzním (byť pravdivým) výrokům. 
Alternativou by v daném kontextu mohl být důmyslný, ba možná i lišácký kompromis.  

Překladu by i jinde prospěla pečlivější redakce – čtenář narazí na chybějící či přebývající čárky, vynechaná slova 
(Otázka je, zda jsme na s novými autoritami lépe...) nebo slova přebývající (upřednostňovat průmyslově 
využitelné vlastnosti rostlin spíše než pro jejich výživové hodnoty), neshody v rodě (i ony jsou v dané kultuře  
vystaveni, - podobně i v komentáři: řešením, které text ochuzují) apod. Pozor také na užití nekodifikovaných tvarů 
– klesnul, navrhnul – a na nepřizpůsobování jmen v závorkách pádu, jenž odpovídá větněčlenské funkci, kterou 
by měla v hlavní větě - spojovat si jídlo i s něčím jiným, než je zdraví (kupříkladu radost nebo společenský  
kontakt). Totéž platí pro napojování vztažných vět – vztahy mezi druhy, které nazýváme potravní řetězce... 

Závažnější stylistické neobratnosti jsou spíše výjimečné: Sklony ke zjednodušování potravin pokračují a stoupají  
v potravním řetězci stále výš  (the trend toward simplification of our food continues on up the chain).

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně nebo velmi dobře, podle průběhu obhajoby. 



V Praze dne: 3. 9. 2014                                                   Oponentka práce:  Zuzana Šťastná

____________________________________________

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