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V předkládané bakalářské práci úctyhodného rozsahu se Josef Kales zabývá jazykem dvou 

hlavních děl J. R. R. Tolkiena, The Hobbit a The Lord of the Rings, z etymologické perspektivy. Porovnává 

vybrané aspekty různých typů jmen v kontextu historické struktury evropských jazyků a z hlediska jejich 

literárních rolí. Práce směřuje k ověření platnosti modelu charakterizace primárního světa pomocí 

diachronních jazykových prostředků odvozených od skutečných jazyků. 

Úvodní část vymezuje relevantní termíny a popisuje kritéria, podle kterých byl sestaven seznam 

analyzovaných vlastních jmen. Hlavní část samotného textu popisuje původ a strukturu Tolkienova 

systému jazyků. Největší část práce sestává ze čtyř textových a dvou grafických příloh.  

Na práci oceňuji přehlednou argumentaci a jasně členěnou prezentaci nezvykle vysokého 

množství lingvistického materiálu. Ani v tomto rozsahu není složité se orientovat. Jak prozrazuje i 

zdánlivě méně důležitý detail v podobě častých poznámek pod čarou, autor nevynechává žádnou 

příležitost podepřít své argumenty citacemi, se kterými nakládá s nezvyklou lehkostí a důkladností. 

Důsledné rešerše vynikají encyklopedickou přesností, která čtenáře konzistentně provází. I přes svou 

seznamovitost je text živý a poutavý. S čímž souvisí i velice cenná poznámka k českému překladu. 

Co se týče formální úrovně práce, tato působí místy rozporuplným dojmem. Formulačně je 

bezpochyby na velice vysoké úrovni. Tento fakt se ovšem do jisté míry obrací proti autorovi samému. V 

příliš dlouhých souvětích s nepřehlednou větnou strukturou (např. str. 7, 8 – souvětí přesahující šest 

řádků) stačí chybné užití či vynechání členu a čtenář se hůře dobírá zamýšleného významu. Mnohde 

plynulost také ruší kolokace v angličtině neexistující (např. str. 7 huge and decisive inspiration, str. 22 translation 

is…absolute) či chybně užité předložkové vazby (např. ON the level, associated TO). Odbornému stylu rovněž 

příliš neprospívají hojně se objevující premodifikace typu neatly či huge. Je politováníhodné, že text neprošel 

důkladnou korekturou od rodilého mluvčího, jelikož si práce těchto kvalit podobnou péči zaslouží. 

Přes výše uvedené nedostatky dle mého názoru předkládaný text vysoce přesahuje nároky kladené 

na bakalářskou práci a je příkladem obdivuhodně disciplinované, soustavné a detailní práce se zdroji. Práci 

bez výhrad doporučuji k přijetí a navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou, summa cum laude. 
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