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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
Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace
závěrů práce
Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu

3. Praktická část
4. Jazyková úroveň

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
6. Práce s odbornou
literaturou
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úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh

4

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

4

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Bakalářská práce Jakuba Vašíčka a se zabývá překladem a návaznou stylistickou analýzou vybraných částí románu
Distant Star amerického prozaika Joea Ducieho.
Praktickou část práce tedy tvoří překlad několika vybraných kapitol Ducieho románu, zatímco v teoretické části se
Vašíček snaží teoreticky ukotvit svá autorská řešení za použití vcelku reprezentativního kánonu české translatologie
(Jiří Levý, Dagmar Knittlová).
V praktické části se Vašíček předvedl jako talentovaný překladatel, byť některá systémová pochybení v českém textu
vyžadovala nadstandardní zásahy ze strany vedoucího (vztažné věty, anglicismy, nepatřičné zájmeny typu „si“/ „jsi“
apod). Ve výsledku se sice podařilo větší část těchto systémových pochybení odstranit, v praktické části překladu
vyskytuje poměrně dost typografických chyb (chybějící mezery apod.), zjevných anglicismů typu „[u]běhly hodiny,

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.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
zatímco bylo město unášeno v moři razíc si cestu mezi ledovci z třpytících se diamantů“ (str. 50) a syntakticky
neúplných frází jako např. název podkapitoly 3.17 ("Say and its equivalents"). Toto je tedy potřeba přičíst k tíži
práce.
Také závěr práce by mohl trochu reprezentativněji shrnovat záběr teoretické části, která se mimochodem
„neodvažuje“ dotknout analytičtějších syntaktických témata (větné členění u flektivního a izolačního jazyka apod.) a
zůstává téměř výhradně u bezpečnějších lexikálních témat. Tuto disproporci lze chápat i jako průvodní jev oné
formulační nejistoty při převodu komplexnější anglické syntaxe, kterou občas nalezneme v praktické části (viz
anglicismy).
Teoretická část práce je psána slušnou angličtinou a práce obecně splňuje veškeré formální náležitosti.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Mohl by autor vypíchnout jednu překladatelskou dovednost, kterou v něm dle jeho názoru tato překladová práce
utužila?

Práci tímto

Datum:

doporučuji

nedoporučuji k obhajobě.
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4. 9. 2015

Podpis:
2

Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.

