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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)
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1. Celková 

charakteristika 

 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění 

stanoveného cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické 

a praktické části 

 

2 

 

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  

 

1 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, 

relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, 

jasnost formulace závěrů práce 

 

2 

 

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

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

 

1 

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

konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a 

provedení příloh 

 

2 

 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

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

odpovídající úroveň citační praxe 

 

1 

 
 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Bakalářská práce Lenky Pittnerové se zabývá autorským překladem vybrané kapitoly z populárně vědeckého 

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

práce velmi stručně seznamuje s některými nosnými kapitolami z oblasti translatologie, následuje vlastní zrcadlový 

překlad kapitoly z Tegmarkovy knihy do češtiny. Dále autorka podává přehled termínů, se kterými při překládání 

pracovala a konečně pokus o stručnou analýzu, která má navazovat na sekundární literaturu zmiňovanou v části 

teoretické. Tato korespondence není vždy zcela zřejmá. 

 

Bakalářská práce Lenky Pittnerové byla, bohužel, konzultována zcela minimálně. Studentka se sama 

rozhodla předložit bakalářskou práci v hraničním termínu s tím, že svou vedoucí práce s finální strukturou 

ani výstupy neseznámila.  

 

                                                 
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.  



Předkladatelka bakalářské práce si rovněž sama předefinovala zadání v tom smyslu, že práce (na KAJL), 

která měla být původně napsána v angličtině, byla předkladatelkou odevzdána v češtině. Tím hůř vyznívá 

skutečnost, že práce obsahuje jazykové chyby v českém jazyce (shoda podmětu s přísudkem, s. 38: a proč se 

mohli předpotopní počítače o velikosti budov dostat …, nesprávné skloňování, s. 7: nad problematikou, která 

práve Future of Life institute zkoumá, s. 9: přehled o gramatických pravidel, s. 63: pro jejich lepší pochopení a 

následného přeložení, nekonsistentní užití velkých písmen (s. 31), chybějící slova (s. 20), četné repetice a 

chyby v české interpunkci (i v kapitole o interpunkci samotné – s. 60). Některé věty postrádají jak 

gramatickou správnost, tak smysl (např. úvodní věta kapitoly na s. 9: Postup procesu překládání byl založen ze 

zvolené metodě analýzy překládaného textu a byl přizpůsoben všem zjištěným faktorům), s. 53: ve slovnících českých 

technických vysokých škol, které se pokoušejí o existenci kodifikovaného terminologického slovníku, s. 58: výraz 

(inclusive) je původem tranzitivní sloveso, atd.  

 

Práce obsahuje řadu dalších formálních nedostatků na úrovni schválení práce. Nejedná se např. jen o 

nejednotný font písma, ale především o citace a příklady v teoretické části práce (s. 13, s. 14). Autorka 

cituje translatologický zdroj, ale pravděpodobně do něj, aniž by to objasnila, vkládá vlastní ukázky. (Není 

pravděpodobné, že by právě Dagmar Knittlová ignorovala funkční větnou perspektivu a přeložila větu a 

friend called you jako kamarádka vám zavolala - s. 14; je paradoxem, že se o aktuálním členění autorka Bc 

práce zmiňuje v samostatné kapitole, ale systematicky je nezohledňuje. Totéž se týká i problému repetice.)  

 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že praktická část vykazuje schopnost autorky přeložit adekvátně text 

odpovídající jejímu zájmu a pracovat s českým i anglickým textem na přijatelné úrovni, doporučuji práci 

k obhajobě, avšak pouze na základě kvalitní obhajoby bakalářské práce v anglickém jazyce.  

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

 

V teoretické části je řada příkladů; jaký je jejich původ? S kým autorka příklady, jsou-li její vlastní, konzultovala? 

 

Některá řešení, která se v překladu vyskytla, by možná mohla být nahrazena obratnějšími výrazy - např. nepřeložené 

termíny updatovat (s. 46) nebo cracking kryptosystémů (s. 46). Mohla by autorka předložit i jiné návrhy pro překlad 

zmíněných výrazů?  

 

 

 

 

 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  

 

 

Datum: 6. 9. 2019 
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