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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 

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 
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  
3 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Bakalářská práce Lukáše Poncara je teoreticky podepřeným překladem dvou povídek Clarka Ashtona 

Smithe. Metodicky vychází z několika význačných českých teoretiků uměleckého překladu, konkrétně Jiřího 

Levého, Dagmar Knittlové a Zlaty Kufnerové, ale traktuje i cizojazyčné publikace (J. C. Catford, Peter 

Fawcett). 

První částí je tedy velmi stručný úvod a dále praktický překlad svou Smithových povídek. Tento tvůrčí 

počin pak tvoří zdrojový materiál pro teoretickou část, jíž je stylistická analýza přeloženého textu a stručný 

rozbor vybraných problematických míst, na něž autor práce při překladu narazil.  

Smithova próza sice patří tematicky spíše do středního proudu populární literatury, autora však zdobí 

mimořádně široká slovní zásoba, jak sám Poncar v úvodu poznamenává. Nepřekvapí proto, že velká část 

analytické kapitoly 3 je věnována lexice (pod níž by systémově spadala i vlastní jména, tj. podkapitola 
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 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. 



3.4.2). Je však sympatické, že nepomíjí ani ostatní hlediska, byť syntaktické kategorie jako aktuální větné 

členění dosti nepochopitelně vřadil do velmi různorodé podkapitoly s názvem  Grammatical aspect. 

Zajímavý autorský záměr bohužel hatí četné formální nedostatky, mezi nimi například toto: 

- Při konverzi do .pdf došlo po celé délce textu k typografickým anomáliím, takže finální verze není 

opticky jednolitá, resp. není psaná jednotným fontem. Toto je samozřejmě pouze nezáměrné 

technické pochybení. Ve výsledku však kompromituje grafickou podobu práce do té míry, že je 

v této podobě na hranici přijetí (pokud přihlížíme pouze k tomuto formálnímu kritériu).  

- Editorská opomenutí, např. opakování téhož, namátkou v tomto fragmentu na straně 7: „Other 

sources used to write this Bachelor thesis include books by J.C. Catford, Peter Fawcett and E. Nida 

as well as many internet dictionaries and grammar guides as well as books by J. C. Catford and Peter 

Fawcett.” 

- Klasické překladatelské chyby v praktické části, např.“černý netvor hlasitě vrčel a drásal jeho krk” 

místo “…a drásal mu krk” – viz dotaz k obhajobě. 

 

 

Přes výše uvedené lze práci ještě přijmout k obhajobě, ideálně za předpokladu, že grafická podoba u finální 

verze bude ještě jednorázově upravena (plošné formátování). 

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

1) Mohl by autor přehodnotit svůj překlad fragmentu „black devil snarling and tearing at his throat” (30). 

Domnívá se, že fráze „drásat krk“ je skutečně nejvhodnějším českým ekvivalentem? 

2) Mohl by autor stručně přehodnotit svůj překlad fráze „Both figures were complete, even to the 

hindquarters“ ze strany 25? Toto se týká zejména významu  slova „hindquarters”. 

 

  

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu studenta v 

průběhu obhajoby. 


