
Posudek bakalářské práce 

 

Jméno studenta: Barbara Žáčková 

Název práce: Komentovaný překlad: Vitamine – das Orchester des Körpers 
 

 

Části hodnocení 

 

 

Počet bodů 

A (1-5)1 

Porozumění, významová správnost, přesnost a úplnost, 

koherence v překladu 

1-2 

B (1-5)2 

Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení 

vůči originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

3 

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 

2-3 

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 

 

11 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 

Překlad:  

Překlad zajímavého výchozího textu, který zpracovává dnes velmi populární a aktuální téma 

(studentka si zvolila článek o vitaminech z časopisu společnosti Nestlé, který je věnován 

zdravé stravě). 

Na sémantické rovině nedošlo k závažným posunům významu, studentka textu porozuměla a 

vypracovala poměrně zdařilý překlad.  

Nicméně se domnívám, že některá překladatelská řešení místy výrazně závisí na originálu, 

jsou téměř doslovná a interference z němčiny jsou více než zřejmé – především jde o vysokou 

míru nominálnosti: lidé vykazují nedostatečné zásobení určitými vitaminy (str. 12 a 16); pro 

zlepšení zásobení (str. 18) nebo opatření k zabránění progrese onemocnění (str. 20). Rovněž 

lze nalézt i ojedinělá mylná řešení či vynechávky: ještě dlouho to neznamená, že se jedná o, 

jde o výraz nicht lange nur, tedy zdaleka (str. 24) nebo na téže straně těžký nedostatek 

vitaminů (jde o vážný, v němčině schwer); vynechané věty či sousloví (v dopise str. 9 Viel 

Spaß beim Lesen dieser Ausgabe; str. 11 Der Körper sie nur in kleinen Mengen benötigt). 

Zaměřím-li se na stylistickou rovinu, autorka překladu velmi často opakuje následující 

výrazy: např., vyskytuje, vykazuje, zčásti, zdali, týká (str. 16, 18, 24 atd.). Mnohá řešení 

nepovažuji za obratná, vymykají se českému běžnému úzu, např. zhuštěná vitaminová nálož, 

spíše bomba (str. 21); zužitkování železa, raději zpracování či vstřebávání (str. 14), energie se 

zvyšuje výrazně méně (str. 16) nebo nikoli větší příjem, ale vyšší (str. 14) a další případy 

vyznačené přímo v textu práce.  

Pokud jde o lexikální rovinu, oceňuji, že překladatelka pečlivě ověřila terminologii a fakta, 

dostatečně se seznámila s tématem překládaného textu a provedla rešerši na dané téma, což je 

patrné v poznámce pod čarou týkající se některých již neexistujících institucích (str. 19). 

Text je velice přehledně členěn, obsahuje několik překlepů či problémů s diakritikou, 

interpunkcí, psaní spojovníků/pomlček, mezer (str. 14, 15, 18, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 53). 

K technické stránce mám jen připomínku týkající se odsazování odstavců: pokud odsazujete 

(český úzus), už odstavce neoddělujte mezerou (americký úzus). Dále pak citace delší než tři 

či čtyři řádky by měly být odsazeny a psány menším písmem s nulovým řádkováním (např. 

str. 49). 

 

Komentář: 

Text komentáře má přehlednou strukturu a zahrnuje všechny podstatné aspekty výchozího 

textu a celého překladatelského procesu, některé formulace nejsou příliš obratné a místy 

považuji komentář za heslovitý. Dále nepovažuji za vhodný termín brožura při odkazování na 

Ernähungsmagazin der Nestlé, volila bych spíše časopis či článek.  

 

Komentovaný překlad Barbary Žáčkové splňuje nároky kladené na bakalářské práce na oboru 

Němčina pro mezikulturní komunikaci.  
 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „velmi dobře“. 

 

 

 

 

V Praze dne: 8. června 2017                     Oponent práce: PhDr. Mgr. Petra 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 


