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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. 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

2

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

2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Předložená bakalářská práce Alberta Pospíšila se zabývá překladem povídky Charlese Johnsona nazvané
Sweet Dreams - Sladké sny. Vlastní zrcadlový překlad tvoří první a zásadní část práce. Povídka je ovšem
velmi krátká a jazykově spíše nenáročná, překladová část práce a její validita jsou tímto zásadně
limitovány.
Struktura bakalářské práce nekopíruje standardní model; první část práce je překladová, druhá část
(nazvaná Theoretical Part) představuje nejprve jakousi nesourodou kombinaci výčtu postřehů z oblasti
translatologie a anglické či české gramatiky. Až od strany 40 celého textu jsou v práci zahrnuty některé
dílčí praktické analýzy či postřehy z překladu vybraných jazykových a stylistických jevů.

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):

Autor zde odůvodňuje své postupy při překladu povídky - s poukazy na zdroje z teorie překladu (Levý,
Knittlová).
Za nejpřínosnější část práce lze považovat kapitolu 4, která se věnuje stylistickým aspektům překladu,
vyprávění ve druhé osobě, tzv. du-formě a tzv administrativnímu stylu. Tato část práce však mohla být
dále rozpracována.
Jazyk práce je na přijatelné úrovni; závažnější chyby v angličtině - ne/užití členů, které místy brání
porozumění, věty v rozsahu pěti řádků, v rámci překladu - archaismy jehož, pro nějž atp.
Celkově práce splňuje standardní požadavky na kvalifikační práci svého typu; autor prokázal tvůrčí přístup
k překladu, k tomuto typu práce je však potřeba systematičtějšího přístupu.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
1) Mohl by autor ještě jednou specifikovat svůj překlad anglického neologismu dream-meter?
2) Mohl by autor upřesnit důvody k užití du-formy?
3) Pokud jde o kapitolu 4; oč by autor rád svoji práci rozšířil, pokud by ji mohl v tuto chvíli

doplnit/zpřesnit?

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

