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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  

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.  

vedoucího práce oponenta



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): 


	dd2: [5]
	dd1: [5]
	Text1: David Le Cam
	Text7: Předložená bakalářská práce Davida Le Cam se zabývá překladem knihy The Night of Wenceslas. (Kniha částečně reflektuje subjektivní autorovy vzpomínky na návštěvu Prahy z let padesátých, a když vyšla v Británii v letech šedesátých, logicky vzbudila ve své době a kultuře značný ohlas.) Struktura bakalářské práce má standardní model; první ze tří částí se věnuje nahlédnutí do oblasti teorie překladu (citace autorů: Knittlová, Levý, Jakobson, Hrdlička, Catford) a stručně definuje pojetí funkčního překladu (Knittlová). Následuje část praktická, tedy samotný překlad knihy. Tato část je nepoměrně rozsáhlejší a vykazuje výrazné klady a originální přístup k některým aspektům textu, jmenovitě zeměpisným názvům a jazykovým chybám, kterých se dopouštějí čeští aktéři v angličtině. Třetí část práce je deklarována jako analytická; tj. rozbor jazykových jevů, kterými se autor zabýval podrobněji.  
	Text2: The Night of Wenceslas: Translation and subsequent analysis of selected parts of Lionel Davidson’s book
	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
	Text4: 2020
	Text5: 75 stran bez obrazových příloh
	Text8: 1. Na straně 24 autor překládá termín open necks, open faces jako otevřené tváře nového plémě; pokusil by se o lépe formulované označení v češtině?  2. Které aspekty překladatelské práce pro sebe autor objevil jako nejnáročnější?  
	Text9: 14. 9. 2020
	Text6: Mgr. Jana Richterová, Ph. D.
	dd4: [4]
	dd3: [5]
	dd5: [4]
	dd6: [5]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Práce je převážně samotným autorovým tvůrčím překladem, který působí přirozeně i díky jeho vlastním inovacím. Přesto se napříč textem najdou drobné nedostatky, a to především v českém jazyce (ve tří čtvrtinách Václavského náměstí, davy proudily na rozpáleném chodníku, jej  - odkazující na město, měla svojí vůni). Pozastavit se lze také nad překlady názvů the Little Swine a the Princess May (Malý Sviňák, bar U Májové princezny  - s. 21), které by snad bylo možné přeložit vhodněji. Na některých místech autor do původního textu vkládá věty vlastní (Měla slušnou úroveň, ale občas něco pomíchala, s. 26), jindy původní větu nepřekládá vůbec (She was, no doubt, a hand and brain, s. 26). Autor se v průběhu překládání nesporně zlepšuje a text překladu je postupně plynulejší a čtivější. Lze říci, že jeho překlad se českému čtenáři v posledku jeví přijatelnější a pro svou snahu o pravdivost kvalitnější než pouze exoticky laděný originál. Třetí část práce je analýzou vybraných obtížností, se kterými si autor musel při překládání poradit. Jeho komentáře jsou relevantní, škoda jen, že tato část zabírá pouze sedm stran textu. (Některé jazykové nedostatky v angličtině  - how it looks like, linguistics are, the translator that apprehends.) Celkově práce splňuje standardní požadavky na kvalifikační práci svého typu; studující prokázal schopnost vnímat jazykové nuance a zájem o poctivý přístup k překladatelské práci.  


