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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: [3]
	dd1: [3]
	Text1: Jakub Vašíček
	Text7: Bakalářská práce Jakuba Vašíčka (překlad vybraných kapitol románu Joe Ducieho Distant Star)se opírá o solidní teoretická východiska, k nimž počítám zejména teoretické práce Jiřího Levého a Dagmar Knittlové. Rovněž teoretická část práce se jeví nejen kvantitativně (byť by mohla být ještě rozsáhlejší a více do hloubky jdoucí), ale i svým zpracováním jako výsledek odpovědného přístupu autora ke stanovenému cíli. Nicméně, přes to všechno nelze být s konečným celkovým efektem překladu zcela spokojen. Je to dáno především tím, že Jakub Vašíček ne zcela jednoznačně vyřešil dilema mezi snahou vytvořit překlad věrný a úsilím nechat překlad vyznít z hlediska české stylistiky co nejpřirozeněji. Zejména to poslední se autorovi podle mého názoru ne vždy zcela podařilo. Není to nepochybně dáno jen tím, že jde pravděpodobně o Vašíčkův první náročný a relativně rozsáhlý překlad, ale prapůvod všech problémů s tímto textem může zčásti spočívat i v originálu, a sice v tom, že se jedná o dílo autora začátečníka, byť talentovaného, který ve svých 20+ letech, kdy knihu psal, „trpěl“ nejen samozřejmým nedostatkem zkušeností, ale i značnou únavou ze svého občanského zaměstnání, kdy se (dle Wikipedie) kolem půlnoci vracel ze svého místa výběrčího mýta na mostě, a kdy mu jedinou  výraznější pomůckou při psaní byla láhev whisky. 
	Text2: Distant Star by Joe Ducie - translation and stylistic analysis
	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek
	Text4: 2015
	Text5: 70 stran bez obrazových příloh
	Text8: Viz výhrady uvedené v celkovém zhodnocení práce.  
	Text9: 7.9. 2015
	Text6: Doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
	dd4: [2]
	dd3: [4]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Avšak, abych byl konkrétnější: Na jediné straně (45) lze nalézt hned celou řadu příkladů toho, co jsem výše uvedl jako obecné kritické připomínky (uvádím pouze české překlady Jakuba Vašíčka):„Její slzy byly slané a teplé a ona chutnala jako skořice....“ Toto spojení mi připadá poněkud toporné  - snad by bylo lepší rozšířit ona na ona sama. Avšak to je pouhý náhodný návrh, který jsem nikterak neanalyzoval. Ale jako možná vážnější bych označil větu „Užíval sem si můj výhled z postele... „. A nakonec na stejné straně dole: „Clare mi hodila....., nechtíce, aby náš společný čas skončil. Možná by ještě zůstala, kdybych se zeptal...“ Nechci již uvádět další drobnosti tohoto druhu, které bylo možné opravit při závěrečné redakci textu, a které se konec konců neobjevují až rušivě často.  Fakt je ten, že samy o sobě nepůsobí čtenáři začteného se zájmem do příběhu žádnou velkou újmu, nicméně jejich kumulované podvědomé působení poněkud snižuje hodnotu vynaloženého úsilí.     


