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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 

 
5 
 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  
 

5 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a srozumitelná 
argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace závěrů práce 

 
5 
 4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 

stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
 

4 
 5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 

práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
 

5 
 6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň 
citační praxe 

 
5 
  

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Závěrečná diplomová práce Martina Herejka je teoreticky poučeným zamyšlením nad výhodami a 

nevýhodami strojového překladu ve srovnání s intuitivním lidským překladem. Strojový překlad je 

samozřejmě disciplína velmi fluidní, neboť s překotným rozvojem umělé inteligence se hranice „intuice“ a 

asociačních schopností strojového překladu stále posouvají. Herejk tento fakt do jisté míry předjímá a snaží 

své postřehy i závěry formulovat v historické vývojové perspektivě. Tímto výrazně zvyšuje 

pravděpodobnost, že text jeho práce nezastará ani se skokovým zlepšením výpočetní kapacity a 

překladatelského softwaru.  

 

Teoretická část popisuje základy strojového překladu a důležité mezníky ve vývoji této poměrně nové 

disciplíny. Práce je předkládána na jazykové katedře, proto autor při vysvětlování způsobu fungování 

strojového překladu evidentně bere v potaz laické publikum. Věnuje se tedy spíše obecnějšímu popisu 

                                                 
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.  



algoritmických konstrukcí a nezachází do detailů. Nepopisuje tedy například syntax či sémantiku 

konkrétního programovacího jazyka, ani tvorbu a editaci zdrojového kódu apod.  

Díky své magisterské aprobaci angličtina-IT je Martin Herejk v mnoha případech schopen zaujmout 

liminální pozici a posuzovat věci dvojí optikou jazykovědce i programátora. Na úvodních stránkách 

kapitoly 2 tak například dokáže nejen velmi pregnantně vystihnout hlavní nedostatky strojového překladu 

v jeho současné podobě, ale i vysvětlit původ těchto nedostatků.  

 

Tuto dvojí optiku autor osvědčuje i v praktické části práce, kde srovnává strojový překlad se svým vlastním 

převodem povídky „Civil Peace“ nigerijského prozaika Chinuy Achebeho. Je sympatické, že autor 

v některých analytických glosách přizná, že nedokáže přesně rozklíčovat, z jakého důvodu se strojový 

překladač dopustil té které chyby. V mnoha případech však dokáže alespoň v hrubých obrysech 

identifikovat proceduru, jejíž pomocí se program dobral výsledného tvaru překladu. 

 

Závěrem lze konstatovat, že závěrečný magisterský projekt Martina Herejka v plné míře splňuje požadavky 

kladené na tento typ práce a proto jej doporučuji k obhajobě. 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Mohl by autor zdůvodnit zařazení podkapitol 3.2.1.1 a 3.2.1.2 42? Proč považoval za potřebné vysvětlit 

historické reálie koloniální a postkoloniální Nigérie a kontext vzniku povídky? Přispěly tyto dvě 

jednostránkové pasáže nějak k jeho analytickým postřehům při srovnávání obou překladů, nebo pouze 

považoval za nutné primární text usouvztažnit? 

 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 13. 1. 2019 
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