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Obecná čeština v překladu (srovnání originálu a překladu 
románu Noční práce Jáchyma Topola do polštiny) 

 

Vedoucí BP PHDR. ANA ADAMOVI ČOVÁ  
 
OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ  

vysoké průměrné malé neuspokojivé Osobní zaujetí téma-
tem X    

úplné z větší části částečné nedostatečné Splnění cíle a zadání 
BP X    

 bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný Výběr literatury 
X    

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé Teoretické zpracování  
tématu  X    

vysoká  uspokojivá nesamostatná kompilát Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP  X   

logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá Struktura BP 
X    

výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná Jazyková úroveň BP 
X    

výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající Stylová úroveň BP  
X    

vysoká uspokojivá nižší nepatrná Inspirativnost BP 
X    

výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující Formální stránka BP 
X    

 
 
FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ  

vysoká uspokojivá nižší žádná Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP X    

vysoké přiměřené nízké žádné Praktické zaměření BP 
 X   

 
 
Do příslušného rámečku vepište X. 
 
Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího /oponenta BP (podle uvážení): 
 



Předkládaná bakalářská práce úspěšně splňuje, ba převyšuje všechny požadavky kladené na 
zpracování BP. Práce obsahuje poměrně rozsáhlý teoretický úvod k tématu (první čtyři kapi-
toly), v němž autorka mapuje jak českou, tak polskou jazykovou situaci, synchronně a dia-
chronně, vysvětluje vznik obecné češtiny a zamýšlí se nad možnostmi jejího transponování do 
cizího jazyka. V praktické části práce (5. kapitola), v níž osvětluje a podrobuje analýze jed-
notlivé překladatelovy postupy, autorka prokázala vysoký stupeň samostatnosti a velmi 
dobrou orientaci v lingvistické problematice. Jedinou, byť nepatrnou výtkou, je jistá nevyvá-
ženost mezi rozsáhlými úvodními kapitolami a stručnější praktickou částí práce. Seznam 
použité literatury je úctyhodný, obsahuje přes čtyři desítky položek ve třech jazycích a je 
vhodně citován.  
 
 
 
 
 
 
Otázky a doporučení k obhajobě BP: 
 
 
1. Vymezte pojem funkční ekvivalent a zkuste doložit příklady z textu, kdy a do jaké míry 
došlo k jeho uplatnění. 
2. Je vhodné při odlišném rozvrstvení jazyků, jako je tomu v případě češtiny a polštiny, pře-
kládat obecněčeské prvky regionální mluvou? 
 
 
 
 
 
 
Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a) 
   X 
 
Doporučení pro event. přepracování: 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze  dne ……/ ……  20….. 
 
 

                                                                              ……………………………………. 
                                                                                 Podpis vedoucího /oponenta BP   

 
……………………………………  
Pracoviště vedoucího /oponenta BP 


