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Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 
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Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 9 
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Stručné verbální hodnocení: Бакалаврская работа связана с анализом переводов 

«Стихов к Чехии» М. Цветаевой. В теоретической части работы автор уделяет 

внимание вопросу теории перевода, опираясь в основном на труды Й. Леви. К 

сожалению, в этой части работы автор нигде не упоминает российских теоретиков 

перевода Федорова А. В., Комиссарова В. Н., Рецкера Я. И. и т.д. Обращение к трудам 

не только чешских, но и российских ученых, несомненно, обогатило бы исследование. 

Автор отлично разбирается в теории литературы, что и демонстрирует при подробном 

анализе стихотворений М. Цветаевой в практической части работы. Несомненной 

заслугой автора и ценной частью исследования, на наш взгляд, следует считать письмо 

Йиржи Турка, переводчика «Стихов к Чехии» М. Цветаевой. Работа демонстрирует 

владение материалом, погружение в тему исследования, владение материалом и 

заинтересованность автора.  
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