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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A–B   

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury C–D  

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A–B 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A–B 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B–C 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 
Slovní komentář: 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy C 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A–B  

 
 



Slovní komentář: 
V práci se objevují jen výjimečné chyby jazykové, z hlediska stylu vytýkám především střídání 
autorského singuláru a plurálu, některé neobratné (až nesrozumitelné formulace), autor rovněž 
nejednotně cituje, ale zdroje jsou identifikovatelné. Zdroje, citované přes Homoláče a Holanovou 
mohl citovat přímo, předpokládám, že problémem v jejich přímém užití je uzavření knihoven 
v době karantény a nedostupnost literatury.  
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 
 
Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Slovní komentář: 
Práce je příspěvkem k poznání intertextových návazností v díle T. Pratechtta. Autor sám – ne na 
všech místech – rozlišuje intertextové odkazy v originálu, ale i v překladu, tj. místa, která se liší, 
protože překladatel sahá po jiném pretextu. Naskýtá se tím potom prostor pro polemiku, zda 
v některých pasážích opravdu nepřevažují formulace českého pretextu (Lassie x Maxipes Fík) či 
zda jde pouze o vklad čtenáře do textu (mně samotnému některé pasáže rovněž implikují texty, 
které překladatel mohl znát a – možná i mimoděk – využít).  
Pochopitelně je třeba říci, že interpretace intertextuality je vždy umění možného – do jaké míry je 
badatel obeznámen s texty, na něž potenciálně může dílo reagovat. Myslím, že cíl práce, 
identifikovat pretexty na základě literárních a jazykových aluzí, se T. Nečesanému v rámci možností 
jeho čtenářské a odborné zkušenosti, podařilo splnit.  
Slabší část je teoretická – odborné literatury věnované problematice vztahu textů je k dispozici 
mnohem více, než kolik on sám využil.  
Práce splňuje kritéria kladená na magisterskou diplomovou práci a doporočuji ji k obhajobě.  
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 

4.1 Na s. 14 autor předkládá intertextové souvislosti uváděné Peterkou. Některé z nich autor 
v textech nalezl, jiné ne. Které z nich tedy opravdu v textech neobjevil? 

4.2 Na s. 17 se autor odkazuje k české firmě Telekom, zároveň upozorňuje, že firma nemohla 
být inspiračním zdrojem. Prosím, aby se podíval do světových souvislostí. Český Telekom 
vznikl na pozadí jiných firem.  

4.3 Na s. 29 autor tvrdí, že drobnější odkazy slouží pouze oživení v textu. V čem to „oživení“ 
spočívá?  

4.4 Výsměšek Hnědý – s. 41 – souvisí nepochybně s Radagastem, ale samotné pojmenování je 
parodické, proč. 

4.5 Prosím, aby se autor pokusil obecně charakterizovat, kdy se překladatel uchyluje 
k intertextovosti, která v originále není patrná nebo není využitá, a proč.  

4.6  

4.7  
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