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 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 

 
4 
 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  

 
4 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace závěrů 
práce 
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4. Jazyková 
úroveň 

Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

 
4 
 5. Struktura a 

forma 

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

 
4 

6. Práce 
s odbornou 
literaturou 

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

 
4 

 
 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

David Le Cam se v závěrečné bakalářské práci zabývá překladem a stylistickou analýzu 2,5 kapitoly knihy 

Lionela Davidsona The Night of Wenceslas (1996), která osciluje na pomezí mezi svérázně pojatým 

špionážním románem a thrillerem. Metodicky se přitom opírá o vcelku reprezentativní kánon české 

translatologie (Levý, Knittlová, Hrdlička) obohacený o další doplňující zdroje (John Catford apod.). Úvodní 

teoretickou část tvoří obecný úvod do translatologie, praktická část pak sestává z překladu vybraných částí 

románu, na něž navazuje stylistická analýza přeloženého textu a stručný rozbor vybraných problematických 

míst, na něž autor práce při překladu narazil.  

Děj se odehrává v Praze, proto se Le Cam vcelku správně zaměřuje primárně na různé idiosynkratické 

výrazivo, které anglicky psaná próza z lingvisticky a kulturně cizorodého prostředí obnáší. Převážnou část 

 
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.  



teoretické části tedy tvoří úvaha nad kulturní topografií Prahy a Čech obecně, čechismy v angličtině a 

záměrnými gramatickými chybami. Toto však zároveň zakládá hlavní slabinu práce. Místo širokospektrální 

analýzy se totiž autor zaměřuje víceméně jen na výše uvedené jevy a například rozdíly mezi anglickou a 

českou syntaxí pojednává jen velmi telegraficky 

 
Ke konkrétním překladatelským řešením v praktické části lze mít výhrady, avšak ve výsledku se jedná o čtivý 
literární text. Teoretické pasáže jsou psány slušnou idiomatickou angličtinou a práce splňuje veškeré formální 
nároky.      
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Struktura práce vychází z předpokladu, že teoretický úvod se bude promítat do navazujících kapitol. Mohl by se 
proto autor vyjádřit, jak 1. kapitolu zúročil v samotném překladu, resp. v závěrečném komentáři (kap. 3)?  
 

 
 

 
Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 11. 9. 2020 
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