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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 

 
1,5 

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 

 
 
1 

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 

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 
 

 
8,5 



Poznámky hodnotitele a témata k diskusi: 
 
Solidní bakalářská práce: komentovaný překlad terminologicky obtížnějšího populárně-
naučného textu (tematika: zdravý životní styl). 
 
Překlad: 
 
Vyzdvihnout si zaslouží důkladná, svědomitá rešerše (termíny z oblasti medicíny) a práce 
s odbornou (lékařskou) literaturou. 
 
Celkově se jedná o pečlivou práci, po obsahové i formální stránce, jež obsahuje menší 
množství chyb a překlepů, vyznačeno v textu práce. Menší opomenutí formální či grafická 
(spojovníky vs. pomlčky), (str. 17, 20, 22). 
 
Největší výtka: na jedné straně se studentka snaží o stylistickou vyváženost / objektivitu (v 
souvislosti s výchozím textem), jež však na druhé straně leckde vede k přílišnému hromadění 
nominálních konstrukcí a tím k přílišnému zahuštění textu, někdy až k nesrozumitelnosti 
(vyznačeno v textu práce, např. str. 12, 18), často se týká substantiva zásobení a dalších 
podobně utvořených substantiv. Neporozumění se vyskytují velmi zřídka (str. 24). 
Malé množství nedostatků v aktuálním členění (str. 17). 
 
 
Komentář: 
 
Komentář promyšlený, dobře strukturovaný, psaný adekvátním jazykem. Nic v něm nechybí, 
překladatelské problémy i posuny autorka dobře rozpoznává a klasifikuje. 
 
Překvapilo mě několikrát použité slovo „zaužívaný“ (a „zaužívanost“) ve smyslu „běžný“. 
 
Občasné nepřesnosti (str. 51), některé termíny lze přeložit, není zvykem je nechávat 
v němčině (Vorgangspassiv, str. 51). Příliš zjednodušující formulace (str. 51). 
 
Důkladná a dobře strukturovaná bibliografie. 
 
Pochvalu si autorka zaslouží za ošetření autorských práv – napsala e-mail společnosti 
Nutritio, jež jí posléze dovolila text za účelem bakalářské práce přeložit. 
 
 
Bakalářskou práci Barbary Žáčkové považuji celkově za povedenou, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji ji ohodnotit jako (lepší) velmi dobrou, avšak konečná známka se bude odvíjet od 
průběhu obhajoby. 

 
V Praze dne: 9. 6. 2017                               Vedoucí práce: Věra Kloudová, 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 



 


