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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  
Náročnější populárně-naučný text s gastronomickou tematikou. Obtížná je zejména terminologie bez 

zavedených českých ekvivalentů a autorský styl, pro nějž je charakteristické jakoby orální řetězení 

informací a časté odbočky. 

 

Z překladu i komentáře je patrné pečlivé ověření terminologie a její uvážlivé převedení podle 

stanovené strategie (ponechání francouzských výrazů, vnitřní vysvětlivky atd.). V překladu je několik 

posunů významu (str. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15), většinou ve složitějších pasážích – viz poznámky ve 

výtisku práce. 

 

Pokud jde o styl, je patrná snaha o reprodukci autorského tónu, která klade vysoké nároky na stylizaci. 

Text by ale na mnoha místech vyžadoval lokální úpravy lexika a syntaxe. Zvláště nápadné jsou 

neexistující nebo nevhodné kolokace, kterých je nezanedbatelné množství (jezdecká síla, doprava 

mrazicích vozů, zabít ho hroznou smrtí, bohatá slovní spojení, údělem drůbeže byl chov, před 

přistoupením k překladu, pocházet z veřejnosti, kolej profesorů, vědecký biolog). 

 

Komentář je podrobný a promyšlený. Dobře reflektuje překladatelskou problematiku obsaženou 

v textu. 

 

I přes velké pracovní nasazení, který tento poměrně složitý překlad vyžadoval, odpovídá výsledek 

podle mého názoru známce velmi dobře. 

 

V Praze dne: 13. června 2016      Oponent: Tomáš Duběda 
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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) 


