
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK 

Autor práce: 

Název práce: 

Vedoucí práce: 

Rok odevzdání: 

Rozsah práce: 

Posudek:    

Autor posudku: 

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 

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. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

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

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

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

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

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.  
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Bakalářská práce Terezy Novotné se věnuje překladu z anglického do českého jazyka. Autorka je zároveň 
absolventkou studia bohemistiky, proto si zvolila práci v oboru translatologie. Předmětem práce je především část 

praktická, čili překlad zvolené části knihy Louise Jensenové s názvem The Gift. Práce obsahuje tři části: úvodní, 

která pojednává o zásadních aspektech teorie překladu, druhá je částí praktickou, zjevně klíčovou, v níž autorka 

prezentuje svoji schopnost přeložit text z angličtiny do češtiny. Poslední část práce se pokouší skloubit teorii s praxí; 

diplomantka zde poukazuje na obtížnější aspekty překladu, se kterými se potýkala v praktické části.    

  

  

  

 



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

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

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

Úvodní část práce, pokrývající necelých pět stran textu, působí jako vskutku teoretická: prezentuje 
základní univerzální koncepty teorie překladu. Autorka cituje sekundární zdroje.  
Bazální částí bakalářské práce je pak samotný autorský překlad vybrané frakce románu. Autorka však v 
této části selhává v mnoha aspektech. Překlad je velmi nekvalitní, a to dílem neznalostí angličtiny, dílem 
kvůli chatrné znalosti jazyka českého. Autorka se dopouští zásadních chyb v oblasti syntaxe a funkční 
větné perspektivy (již 1. věta překládaného textu) a nesjednoceného časového pásma; tyto často brání 
porozumění a nutí čtenáře číst text opakovaně. 
  
Český překlad se vyznačuje flagrantními chybami v českém jazyce (užití zájmen - můj vs. svůj, ji vs. jí). 
Syntax i lexikum překladu jsou tak slabé, že místy vytváří absurdní představy (Při zmínce svého jména 

sebou cuknu, 19). V anglických pasážích autorka prakticky nepoužívá členy, ať se jedná o jakoukoliv 
referenci. I v oblasti lexika je text často zavádějící (lucky x happy, stranger x foreigner, rub x scratch atd.)  
Původní a přeložený text pak vykazují velké diskrepance v oblasti stylu (vulgarismy vs. formální výrazy).    
V poslední části práce se setkáváme se zjevnými nedostatky v oblasti znalosti lingvistiky; jde nejen o 
praktické užití členů, ale např. i o nevalné pokusy vysvětlit kategorie času či aspektu v angličtině. Modalita 
je pojata nesprávně. Práce tak, bohužel, vykazuje zásadní nedostatky.  

  

  

  

 

1) Volba textu k překladu. 

2) Části, kde by autorka nyní postupovala jinak.  
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