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Části hodnocení 

 

 
Počet bodů 

A (1-5)1 

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

                  
                  1 

B (1-5)2 
Stylistická vhodnost: adekvátnost překladatelských řešení vůči 

originálu a funkci překladu, koheze, AČV 

 

                  1 

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 

 
 
                   1    

E (1-5)2 
Teoretická podloženost komentáře  

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

 
 
                    1         

 
Body celkem 

 
                    5     

Petra Zikmundová  si pro svou bakalářskou práci zvolila překladatelsky velmi náročný text o stravování, který 
podává vysvětlení biologických mechanismů ovlivňujících stravování, s důrazem na smyslové požitky z jídla. 

Náročnost plynoucí pro překladatele je dána nejen odborností výkladu, ale navíc ještě jeho úvahovým 
rozměrem, vysokým stylem a silným intelektuálním nábojem přesahujícím do fi lozofie. To vše umocňuje 
autorský styl  nasycený jemným smyslem pro humor. Překlad tohoto textu představuje výzvu a je třeba 

zdůraznit, že jde za hranice nároků kladených na bakalářskou práci. Pro úspěšné splnění úkolu nestačila „jen“ 
pečlivost, ale bylo třeba pronikat k duchu autorova výkladu, interpretovat ho.    
S vysokou terminologickou nasyceností, která je poněkud zastřena rozvíjením často k  abstrakci tíhnoucích 
myšlenek si P. Zikmundová poradila velmi dobře. Drobné významové nejasnosti jsou vyznačovány průběžně 

v textu (s. 10, 13, drobná věcná chyba je na s. 16; koncovka sloves ve 3. osobě pl. –ejí, ojedinělý výskyt 
nežádoucího opakování slova  na s. 12). Je na místě konstatovat, že jsou zcela ve stínu důmyslných elegantních 
překladatelských řešení, vedoucí sice místy k volnějšímu převodu, zato však vystihující myšlenku, již autor 

rozvíjí. V tomto smyslu považuji předložený překlad za velmi zdařilý .   
Komentář podává výstižnou analýzu originálu a vyčerpávajícím způsobem dokumentuje specifické problémy, 
jejichž řešení si  práce na tomto překladu vyžádala. Také z teoretického hlediska je dostatečně na výši. 
Bakalářskou práci Petry Zikmundové doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně.  

V Praze 4. 9. 2017                                                                                                                  PhDr. Šárka Belisová     

 


