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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 

3 

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 
2 

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  
4 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Bakalářská práce Lukáše Poncara se zabývá problematikou překladu umělecké prózy a její 

následnou analýzou. Autor si zvolil dvě kratší prózy Clarka Ashtona Smithe, jejichž zrcadlový 

překlad předkládá. Ve svém posudku se zaměřím zejména na teoretický oddíl, ve kterém se 

probírají zvláště problematické pasáže překladu. Analýza je sepsána anglicky, ač do ní autor 

zařazuje citace z renomovaných českých překladatelů, zejména Levého a Knittlové, v originále. 

Kapitola se vnitřně člení, po gramatických jevech se autor věnuje lexikálním a posléze záležitostem 

pragmatickým. Autor se vhodně opírá o citace renomovaných badatelů, v práci nechybí ani recentní 

zdroje. Dílčí kapitoly ovšem neřadí příliš promyšleně (viz. např. oddíl gramatický), a nadto některé 

jevy doloží pouze jediným příkladem. V textu zůstala též řada věcných zjednodušení. 

Práce by si též zasluhovala více editorské péče a pozornosti, neboť v ní figuruje řada formálních 

nedostatků (např. překlepy, nevhodná interpunkce, nekonzistence v odlišování příkladů od 

komentářů, vynechávání nebo zdvojování slov, např."word" namísto "word order", s. 52, 69, aj.), 

dále formulačních chyb (gramatických i lexikálních, např. počitatelnost, shoda, členy; 

interpunction, carrier namísto career, aj.; např. s. 53, 61, 66, 67).  

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
V oddílu o přechodníku (s.54) se praví: 

 
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. 



"Transgressive, a kind of participle, expresses an action following or happening simultaneously 

with another one."(s.54) Mohl by autor tuto formulaci zpřesnit a zároveň doložit alespoň dalším 

příkladem? K čemu odkazuje zájmeno "they" v poslední větě téhož odstavce? 

 

Mohl by autor reformulovat větu: 

"On the other hand, there is the synthetic Czech language with liberate sentence order and extensive 

inflection" (s.51) a na vhodném dokladu demonstrovat? 

 

V názvu se uvádí obrat: stylistická analýza, v teoretickém oddílu je tomu ovšem jinak. Mohl by 

autor tuto skutečnost okomentovat? 

 

Který aspekt překladu zvolených děl představoval pro autora největší výzvu? 

 

 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 
k obhajobě.2 

 

 

Datum: 16. ledna 2020 

 

 

Podpis: 

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

studenta v průběhu obhajoby. 


