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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 

1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

5 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
5 

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

a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

4 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

4 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

5 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

5 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Bc. Martin Herejk se v předkládané práci zabývá tématem, které spojuje obě jeho odbornosti, tedy 

angličtinu a informační technologie. Konkrétně se vyslovuje k současnému stavu strojového 

překladu ve srovnání s tradiční překladovou metodou a na textovém extraktu demonstruje zvolená 

teoretická východiska, výhody a nedostatky obou metod a další možný vývoj technologií v této 

oblasti. 

 

Téma se mi jeví jako šťastně zvolené hned z několika hledisek – využívá bezezbytku autorovo 

akademické zázemí, je nadmíru aktuální jak z obecně společenského, tak pedagogického hlediska a 

svým vymezením přesně odpovídá obvyklému rozsahu diplomové práce. Tedy řečeno stručně – nic 

zde nechybí, ani nepřebývá, což je samo o sobě známkou úspěšně završeného úsilí při tvorbě 

akademického textu. 

 

Formulačně text splňuje úroveň požadovanou u diplomové práce. Hlavní výtku bych měla ke 

stylisticky nežádoucímu jevu syntakticky a obsahově přetížených souvětí, která místy komplikují 

porozumění (např. str. 7 první odstavec; str. 22 první odstavec).  

Další pochybení jsou způsobena spíše nedostatečně pozornou editací než vážnějšími nedostatky ve 

znalosti jazyka (např. chybějící či chybně použité předložkové vazby či chybějící nebo přebytečná 

interpunkce u vztažných vět; str. 8 neexistující slovesný tvar - „to chronologically gradate the 

                                                      
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. 



advancements“; str. 21 redundance - „A problematic area might likely be…“; str. 70 chybějící 

predikát věty hlavní - „Naturally, respecting all the exceptions to grammar rules, the complications 

of literary figures mentioned in the theoretical part – metaphors, alliterations, puns etc., which pose 

problems even for the most skilled human translators.“).  

Konsistentně častá absence určitých členů a interpunkce svědčí pravděpodobně o výrazné 

preferenci méně formálních mluvených variet angličtiny, nicméně pochopení textu jejich absence 

nezabraňuje. Přehlednosti teoretické části by prospělo více přímých citací, aby bylo zřejmé, co 

přesně je přejatá myšlenka a co parafráze. 

 

Nejvýrazněji se autorův vklad projevuje v praktické části, konkrétně v detailním srovnávání obou 

typů překladů. Zde se objevují nejzajímavější pasáže celé diplomové práce. Je zjevné, že autor 

k materiálu přistoupil kreativně a s nadhledem a nabízí značný potenciál pro další využití zjištěných 

poznatků – jak akademicky, tak didakticky. S radostí tedy práci Martina Herejka doporučuji 

k obhajobě a doufám, že mu v dalším pedagogickém působení bude zdrojem inspirace. 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
Navrhuji, aby se diplomant při obhajobě vyjádřil k následujícímu: 

 

1.  Vzhledem k autorově pedagogické praxi se nabízí otázka, zdali již měl možnost didakticky 

využít získané poznatky. Pokud tomu tak není, mohl by stručně okomentovat možnosti praktického 

využití výsledků své práce v prostředí školní třídy (jak ve výuce IVT, tak angličtiny)?  

 

2.  Zdá se, že při vynaložení dostatečného úsilí při tvorbě algoritmů není pro počítač problém 

nahradit prakticky jakoukoli lidskou činnost. Co se jeví jako relevantnější otázka v kontextu 

prognóz, je, zdali bude v konečném důsledku dostatečně výhodné vynaložit takové úsilí a připravit 

překladatele a tlumočníky o práci. Domnívá se autor, že je něco podobného pravděpodobné alespoň 

v některých oblastech vyjma komplikovaných literárních žánrů?  

 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 

k obhajobě.2 

 

Datum: 4. září 2017 

 

Podpis: 

                                                      
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


