POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK
Autor práce:

Jan Marek

Název práce:

Translation and analysis of a chapter from the novel The Red Knight
by Miles Cameron

Vedoucí práce:

Mgr. Jana Richterová, Ph. D.

Rok odevzdání:

2020

Rozsah práce:

60 stran bez obrazových příloh

Posudek:

vedoucího práce

Autor posudku:

Mgr. Jana Richterová, Ph. D.

Posuzovaná oblast

Zvažovaná kritéria

oponenta

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
Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace
závěrů práce
Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu

3. Praktická část
4. Jazyková úroveň

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

4

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům,
odpovídající úroveň citační praxe
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Předložená bakalářská práce Jana Marka se zabývá překladem a výslednou stylistickou analýzou části
románu The Red Knight od amerického spisovatele Milese Camerona. V části úvodní, teoretické, se autor
práce soustřeďuje na obtížné aspekty překladu, které očekává jako klíčové pro zvolený typ textu (kniha
představuje hybridní žánr středověké fantasy literatury). Za tímto účelem se zabývá přehledem klíčových
úskalí překladu, tak jak je uvádí běžná translatologická sekundární literatura (Newmark, Levý, Knittlová).
Kromě toho, že autor zakomponoval do své práce základní zdroje translatologické, je zde potřeba ocenit
skutečnost, že student provedl samostatnou rešerši v oblasti historických pramenů, aby se jazykově
vybavil pro překlad terminologie spojené se způsoby boje ve středověku. Vlastní překlad by bylo rozhodně
možné stylisticky i lexikálně vylepšit; je patrné, že se autor soustředil na obtížné pasáže z oblasti umění
boje či historického šermu, které jsou na druhou stranu přeloženy místy velmi dobře.

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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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Jazyk práce je na přijatelné úrovni; textové nedostatky jsou spíše na úrovni neobratnosti vyjádření nežli
závažných chyb bránících porozumění.
Celkově práce splňuje standardní požadavky na kvalifikační práci svého typu; autor prokázal tvůrčí přístup
k překladu a zaujetí pro práci s textem v anglickém i českém jazyce.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Mohl by autor objasnit svůj přístup k užití přechodníků?

1)
2)

Které jazykové aspekty (kromě náročné válečné středověké terminologie) autora při překladu
zaskočily - a obohatily jeho poznání?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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25. 5. 2020

Podpis:
2

Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

