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1. Představení práce diplomantkou

Diplomantka představila téma své práce a svou motivaci k jeho
výběru. Prezentovala zahraniční výzkum, který ve své práci
následovala. Stručně shrnula výzkumné otázky a cíle výzkumu.
Popsala odlišnosti svého a holandského výzkumu. Popsala výsledky
svého výzkumu a porovnala je s výsledky zahraničními.

2. Závěry posudku vedoucího bakalářské práce dr. Hynkové Dingové
byly předloženy písemně a ústně shrnut závěr

3. Závěry posudku oponentky bakalářské práce prof. Macurové byly
předloženy písemně a ústně shrnut závěr

4. Reakce diplomantky na připomínky a otázky z posudků

Diplomantka reagovala na dotazy z posudků:

- studentka reflektovala, že se vždy nevyjadřovala dostatečně
explicitně

- problematika fragmentů a jejich hodnocení, které bylo velmi hrubé,
proto byly fragmenty kratší, aby bylo hodnocení jednodušší, kritéria
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však nebyla jasně dána, tudíž hodnocení je velmi subjektivní

- problematika věcné správnosti (převod názvů, jmen, čísel)

- modelové překlady od profesionálek a jejich využití při výběru
fragmentů

- podmínky výzkumu v ČR nebyly správně popsány

5. Diskuse

Diskuse proběhla v rámci bodu 4.

HODNOCENÍ: velmi dobře

Klasifikace obhajoby: velmi dobře (2)
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