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Průběh obhajoby: 

Autorka prezentovala svoji práci, pohovořila o problematice nefinitních slovesných tvarů a jejich užití v 

češtině a angličtině. Porovnala užití jednotlivých tvarů v díle Tolkiena s jejich překladem do českého 

jazyka. Na závěr zhodnotila překlad díla a poukázala na přílišné ovlivnění českého textu anglickou 

syntaxí.  

 

Vedoucí práce 

Práci považuji za solidní příspěvek pro komparaci překladu. Studentka pracovala velice pečlivě a práci 

bych označil za velice kvalitní.  

V některých kapitolách postrádám v úvodních pasážích odkaz na teoretická východiska získaná zjevně 

z literatury (s. 8, 9). Drobné stylizační nedostatky jsou naznačeny v textu práce.  

 

Připomínky vedoucího práce 

Slovo semeniště nepovažuji za deverbativum, spíše vzniklo modelovým tvořením (s. 33).  

Do jaké míry je opravdu možné v angličtině mluvit o přechodnících?  

Dá se u participia mluvit o podmětu?  

Mohla by studentka zobecnit některé tendence v překladu anglických konstrukcí do češtiny?  

 



 

Reakce autorky 

Autorka opravila svůj omyl týkající se slova semeniště, přechodník označila jako jednu z funkcí v 

angličtině, zatímco v češtině jde o slovesný tvar. V případě užití participia je vhodnější v češtině mluvit o 

jeho konateli než podmětu. Poslední připomínku zodpověděla již v prezentaci práce.  

 

Oponent práce 

Nejsem si jistá, zda je možno vyvozovat dané závěry pouze na základě výběru „typických ukázek 

sledovaného jevu“ (s. 56). 

V některých úvodních teoretických odstavcích kapitol, zvláště v počátku práce (s. 8, 9, ale i 29), postrádám uvedení zdroje. 

Dále už autorka zdroje uvádí. 

Zcela ojedinělé interpunkční chyby, překlepy (např. s. 24, 50, 51), stylizační nedostatky či pravopisné 

chyby (s. 56) jsou naznačeny v textu. 

 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Na s. 56 autorka píše, že vybírala „typické ukázky“. Mohla by blíže pohovořit o metodologii? Jak 

vybírala příklady k analýze, aby vyhovovaly stanoveným cílům a bylo možno z nich vyvodit relevantní 

závěry? 

S. 14: „pravděpodobně neexistuje jednotný způsob překladu infinitivu, jenž je součástí predikátu.“  Mohla 

by autorka tyto lišící se konstrukce popsat (č. 14, 15, 16)? 

Jaké místo zaujímá sledované dílo v celkové tvorbě autora (z hlediska vývoje autorského stylu 

v závislosti na jednotlivých dílech)? 

S. 25, věta 36:  Jak by tedy věta měla být správně přeložena?  

 

 

Reakce autorky 

Autorka pohovořila o metodologii excerpce materiálu a na základě čeho hovoří o typických ukázkách. 

Poukázala na to, že pochopitelně některé jevy jsou celkově v angličtině velice řídké, proto analyzovala 

veškeré jejich výskyty v analyzovaném díle.  

Dále pohovořila o díle v celkové tvorbě autora, o dobovém kontextu díla a problémech jeho vzniku.  

 

 

Diskuse 

Doc. Šmejkalová položila otázku na formulaci, že participium se užívá ve funkci participia.  

Autorka připustila, že zaměnila slovní tvar a větněčlenskou funkci.  



Dále se objevily výhrady k použité literatuře, přesto práce v zásadě vykazuje kvalitu odpovídající 

nárokům na bakalářškou práci. 
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