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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 l ingvistika, translatologie) 
Zvládnutí tematiky textu a její reflexe ve výchozím a cílovém kulturním 
prostředí 

 
 
                    2         

 
Body celkem 

 
                    9     

Michela Striová  si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky středně náročný populárně-naučný text. Jde 
o část knihy určené začínajícím kuchařům bez zkušeností s francouzskou kuchyní a se zájmem o kulinářské 

umění. První část překladu tvoří kapitoly věnované „vychytávkám“ v kuchyni, jeho druhá část obsahuje 
kuchařské recepty. Výklad z pera odborníka je nezasvěcenému čtenáři přizpůsoben tak, aby mu věcnou, a 
přitom motivující formou předal množství potřebných informací a získal v něm stoupence francouzské kuchyně. 

Zvolená dynamická forma a komunikativní tón, ale i  množství obrázků mohou na první pohled maskovat 
vysokou frekvenci termínů, často vázaných na francouzské kulturní prostředí.  
Výsledný text překladu jako celek ukazuje na velmi pečlivou práci odvedenou při řešení jak běžných 
překladatelských problémů vyplývajících z rozdílnosti obou jazyků, tak požadavků kladených na výstavbu 

populárně-naučného textu (terminologie, stylist. stránka a výstavba textu odpovídající požadavkům daného 
funkčního stylu). Překlad je celkově velmi zdařilý, místy vynalézavý.  
Při srovnání předloženého překladu s  originálem jsem narazila na několik prohřešků na  různých úrovních: 

1. věcné chyby nebo nepřesnosti  (např. s. 9, 10, 12, 20, 21 – vyznačeny v textu; nejasná místa: s. 12, 13) 
2. syntax: neobratnosti v slovosledu, AČV: s. 9, 17)  
3. chybný pravopis: fólie (s. 27, 28), spojovník užíván ve většině případů místo pomlčky 
4. stylistické nepřesnosti a neobratnosti (9, 10, 17) 

5. terminologická nepřesnost (s. 9, 12, 13).  
Komentář je až na několik formulací (s. 36, 37, 39, 41) zpracován dobře, podává výstižnou analýzu originálu a 
vyčerpávajícím způsobem dokumentuje specifické problémy, jejichž řešení si  práce na tomto překladu vyžádala. 
Bakalářskou práci Michaely Striové hodnotím celkově jako velmi zdařilou. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

její hodnocení známkou velmi dobře.  
V Praze 4. 9. 2017                                                                                                                  PhDr. Šárka Belisová     



 


