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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 

1. Celková 

charakteristika 

 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění 

stanoveného cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické 

a praktické části 

 

3 

 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 

problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny 

pro realizaci praktické části  
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, 

relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, 

jasnost formulace závěrů práce 

 

3 

 4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

 

3 

 5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, 

konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a 

provedení příloh 

 

3 

 6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe 
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Závěrečná bakalářská práce Lenky Pittnerové je teoreticky poučenou analýzou vybrané kapitoly z populárně 

vědeckého pojednání Maxe Tegmarka nazvaného LIFE 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Po 

telegrafickém úvodu do translatologie nám autorka nabízí vlastní zrcadlový překlad Tegmarkovy statě do češtiny. 

V navazující analýze se pak snaží demonstrovat, že se při překladu neřídila pouze vlastní intuicí, ale její 

překladatelská řešení byla z jisté části poučená sekundární literaturou. Tuto pak v bibliografii systematicky třídí podle 

několika kritérií, což lze kvitovat velmi pozitivně. 

 

Vcelku dobrý dojem z řemeslného provedení práce narušují jen občasné jazykové chyby. Namátkou zmíním shodu 

podmětu s přísudkem („proč se mohli předpotopní počítače o velikosti budov dostat do našich domácností“ na str. 38) 

nebo repetitivnost („Tato bakalářská práce se zabývá překladem druhé kapitoly Matter Turns Intelligent z knihy LIFE 

3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence od Maxe Tegmarka, která se zabývá…“ na str. 63). Je ironické, 

že repetitivnosti coby překladatelské chybě se autorka v podkapitole 6.2.4 adresně věnuje, ale sama se tohoto neduhu 

dopouští.  

                                                 
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  



Autorka v úvodu považuje za potřebné seznámit čtenáře se stručným přehledem základů translatologie. Není však 

zcela zřejmé, které z postulátů v úvodu se promítají do analýzy překladu a jaký je jejich faktický přínos pro hlavní 

meritum práce (viz dotaz k diskusi). 

 

Závěrem lze konstatovat, že závěrečný bakalářský projekt Lenky Pittnerové splňuje požadavky kladené na tento typ 

práce a proto jej doporučuji k obhajobě. 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

 

Mohla by autorka upřesnit, zda se taxonomie Zlaty Kufnerové ze strany 11 nějak promítá do analytické části? Pracuje 

autorčina analýza se sémantickou, stylistickou, a pragmatickou ekvivalencí coby hlediskem, které spoluutvářelo 

podobu jejího překladu Tegmarkovy stati? 

 

 

 

 

 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  

 

 

Datum: 4. 1. 2019 
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