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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: Jan Tesař
	Text7: Bakalářská práce podává přehled syntaktických konstrukcí, s jejichž pomocí se v angličtině vyjadřuje optativní funkce. Na rozdíl od češtiny, kde přací věty tvoří samostatný větný typ s optativní částicí kéž, se v angličtině přání vyjadřuje různými formálními prostředky, které gramatiky částečně zmiňují  v rámci popisu vět zvolacích.Bakalářská práce identifikuje anglické konstrukce, které plní funkci přání, kontrastivní metodou. Využívá české částice kéž jako ukazatele optativní funkce (a 'methodological anchor') a zaměřuje se na anglické věty, jejichž české překladové protějšky tuto částici obsahují. Vychází z předpokladu, že v kvalitním překladu jsou v cílovém jazyce zachovány diskurzní funkce originálu a originální anglická věta, která byla přeložena do češtiny přací větou (obsahující kéž), je tak s českou větou funkčně ekvivalentní. Takto identifikované typy anglických vět lze pak pokládat za optativní konstrukce. Autorovi se s využitím této metody podařilo popsat kromě obvykle zmiňovaných typů anglických přacích vět (věty s if only, I wish, would (that) nebo may) další konstrukce, které mohou plnit přací funkci (let, 
	Text2: Anglické přací věty jako překladové protějšky českých vět uvozených částicí kéž / English optative sentences as translation counterparts of Czech sentences introduced by kéž
	Text3: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
	Text4: 2020
	Text5: 53 stran
	Text8: - Faktory, v nichž se navzájem liší jednotlivé anglické optativní konstrukce.- Podstata, výhody a omezení zvolené kontrastivní metody identifikace anglických přacích vět. 
	Text9: 
	Text6: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
	dd4: [5]
	dd3: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [5]
	Group1: Choice1
	Group2: Choice1
	Text10: oh that, věty s invertovaným slovosledem nebo konjunktivem). Práce popisuje detailně rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi a tendence, které se uplatňují při výběru mezi nimi (časový odkaz, uskutečnitelnost přání, orientace na adresáta nebo jiné účastníky komunikace, stylistické faktory). Na druhé straně na základě zobecnění formálních rysů popsaných konstrukcí ukazuje, jak je optativní funkce obvykle indikována ustálenými prostředky (pragmatickými ukazateli) v iniciální pozici v přací větě.Práce je empiricky založená - materiál čerpal autor z anglicko-české části paralelního překladového korpusu InterCorp. Autor si spolehlivě osvojil práci s korpusem - od sestavení vlastního subkorpusu anglických originálních beletristických textů publikovaných ve 20. a 21. století a jejich českých překladových protějšků, přes vyhledání relevantních konkordancí a jejich randomizaci, po export výsledků a jejich další zpracování v kontingenčních tabulkách.Pozitivně hodnotím také autorův přístup k analýze získaných dat. Kvantitativní výsledky prezentuje přehledně v tabulkách, ale u kvantifikace nezůstává. Práce vyniká přesnou funkční analýzou získaných dat.Celkově hodnotím práci jako zdařilou. Autor se dobře zorientoval v relevantní sekundární literatuře a osvojil si práci s paralelním korpusem, způsoby anotace a kvantitativního vyhodnocení získaných dat. Podal přesnou detailní formální i funkční charakteristiku zkoumaných konstrukcí a prokázal i schopnost zobecnit jednotlivé poznatky a popsat obecnější tendence ve vyjadřování optativní funkce v angličtině. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce i po formální a jazykové stránce. 


