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Název bakalářské práce OTÁZKY PŘEKLADU OBECNÉ ČEŠTINY DO RUŠTINY (NA UKÁZ-

KÁCH Z PŘEKLADU DĚL JOSEFA ŠKVORECKÉHO)

Vedoucí BP PHDR. ANA ADAMOVIČOVÁ

OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ

Osobní zaujetí téma-
tem

vysoké průměrné malé neuspokojivé
X

Splnění cíle a zadání 
BP

úplné z větší části částečné nedostatečné
X

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný
x

Teoretické zpracování  
tématu 

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé
x

Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP

vysoká uspokojivá nesamostatná Kompilát
x

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá
x

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná
x

Stylová úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající
x

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší Nepatrná
x

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující
x

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ

Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP

vysoká uspokojivá nižší Žádná
x

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké Žádné
x

Do příslušného rámečku vepište X.

                                                
1 Nehodící škrtněte.



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího/oponenta BP (podle uvážení):

Praktickou část (rozbory přeložených děl) pokládám za vcelku odpovídající, i když bych uví-
tal více zobecňujících závěrů; místy působí rozbor dojmem nahodilosti, nekoncepčnosti. Ně-
které kapitoly a podkapitoly (pojetí ekvivalence, stratifikace českého národního jazyka, syn-
taktické zvláštnosti obecné češtiny aj.) jsou zpracovány nevyhovujícím způsobem. Bakalářská 
práce obsahuje řadu nevhodných a neobratných vyjádření (např. s. 7 teorie překladu je disci-
plínový obor; s. 13 diskuse se zaměřily na dialektologii spisovné češtiny, s. 14 Spojení slovesa 
„být“ se zájmenem „ty“ (tys to udělal) atd.), formulace nepatřící do tohoto typu kvalifikační 
práce (např. s. 24 Mezi jeho záliby patří hraní na saxofon, do toho je prostě blázen). Autorka 
má v průběhu celé práce problémy s kvantitou a s náležitou interpunkcí, neužívá důsledně 
autorský plurál (např. na s. 25), nejednotně odkazuje v textu (část odkazů nalézáme v po-
známce pod čarou), uvádí neúplné údaje (kupř. Daneš a kol., Cvrček a kol., nikoliv pouze 
dotyční autoři). Chybí literatura (časopisecké studie) týkající se překladu obecné češtiny, bylo 
by vhodné zařadit kapitolu o problematice posunů a o jazykovém zaměření překladatele na 
čtenáře.

Otázky a doporučení k obhajobě BP:
1) Vysvětlete rozdíl mezi ekvivalencí a adekvátností
2) Popište podstatu principu funkční ekvivalence
3) Charakterizujte obecnou češtinu z hlediska syntaktického

Klasifikace:   
          
I přes uvedené výhrady konstatuji, že předložená bakalářská práce splňuje požadavky a nále-
žitosti na ni kladené a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji jakou dobrou.

Doporučení pro event. přepracování:

V Praze dne 6.8.2014

                                                                              …………………………………….
                                                                    Podpis oponenta BP  
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