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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 

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

hypotéz, relevantní a srozumitelná argumentace a interpretace 

získaných výsledků, jasnost formulace závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a 

koherence textu, interpunkce a stylistické aspekty, celková 

úroveň jazykového projevu 
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5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a 

oddílů, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah 

práce, adekvátnost a provedení příloh 
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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 Terezy Novotné je teoreticky podepřeným překladem a stylistickou analýzou vybrané 

populárního psychologického thrilleru The Gift populární britské autorky Louise Jensenové. Metodicky 

přitom vychází z velmi reprezentativní palety české teorie uměleckého překladu, konkrétně z díla Jiřího 

Levého, Dagmar Knittlové, Olgy Krijtové, Zlaty Kuffnerové, ale i několika zahraničních translatologických 

statí. Tyto zdroje autorka souvisleji traktuje v synoptickém úvodu práce a poté se k nim vrací v analytické 

páté kapitole. 
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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. 



První dva oddíly jsou tedy stručným úvodem do translatologie, který vesměs příliš nepředjímá hlavní 

zaměření praktického překladu vybraných částí románu Jensenové (viz dotaz k obhajobě). Praktický překlad 

pak tvoří zdrojový materiál pro kapitolu 5, která se zabývá stylistickou analýzou přeloženého textu a 

stručným rozborem vybraných problematických míst, na něž autorka práce při překladu narazila. Vcelku 

nepřekvapivě zde převažuje lexikální hledisko. 

 

Formální podoba práce vykazuje jisté nedostatky, např.: 

- často chybějí určité členy, namátkou v následující větě na str. 11: „Skopos theory therefore underlines 

following rules for translation: 

-  občasné typografické chyby, např. chybějící písmeno v obsahu (“tratification”) 

- neobratná syntax a frazeologie, např. “Has the cat got your tongue is by Oxford dictionary … explained as 

an idiom…” (str. 44). 

 

I přes uvedené výhrady lze závěrem konstatovat, že předkládaná bakalářská práce splňuje očekávané nároky 

a lze ji doporučit k obhajobě. 

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

Promítá se hierarchie Mundayovy teorie skoposu nějak do analytické páté kapitoly? 

  

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. 


