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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků B 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A–B  

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Viz níže 

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A–B  

2.3 Dodržení citační normy A–B  

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

Trochu nepřehledně působí názvy a členění kapitol, z hlediska kritérií 2.4 a 2.5 se v práci objevují 



opravdu pouze drobnosti (naznačeno v tištěné verzi práce). Stylizačně mi vadí především 

zasazování slova „ironie“ do kontextu – pasáže ji neobsahují, ale vyjadřují. Rovněž pasáž, v níž 

mluví autorka o panu Collinsovi ve vztahu k penězům, není naformulována šťastně – on není 

ironický, nýbrž je karikován. 

  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

Práce je solidně vypracovanou studií srovnávající vybrané aspekty díla J. Austenové Pýcha a 

předsudek. Je vidět, že autorka má o téma zájem, pasáže rozšířené a upravené z bakalářské práce 

dosáhly vysokého stupně vyzrálosti, bohužel zejména poslední nové kapitoly působí poněkud 

uspěchaně, což je škoda především u frazeologie.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Při hodnocení překladů vyšel autorce jako nejméně přijatelný z hlediska jazyka překlad 

nejstarší. Zamyslela se nad percepcí jazyka v době, kdy vznikal?  

4.2 Mělo slovo „notář“ stejný význam jako dnes i v době vzniku prvního překladu?  

4.3 Jak chápe autorka frazeologii?  

4.4 Autorka si všímá především toho, co se v překladu ztratilo. Narazila na případy, kdy si 

myslí, že překladová pasáž je lepší než originál?  

4.5  

4.6  

4.7  

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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