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Dodatečné poznámky a připomínky oponenta BP (podle uvážení):
Bakalářská práce Tatiany Tiagushevy představuje velmi solidní pokus o samostatnou analýzu
dvou překladů – českého a ruského – anglického originálu. Bakalariantka prokázala své jazykové kompetence ve všech třech jazycích. Solidně se zorientovala v příslušné odborné literatuře a dospěla k přesvědčivému rozboru obou zvolených překladů. Své závěry dokázala dobře
formulovat a podložit množstvím ilustrativních příkladů.
Prokázala i zvládnutí českého odborného stylu, jazykových prohřešků v celé práci je minimálně, i když se vyskytují (označování kvantity samohlásek, např. zláto), avšak v míře tolerovatelné.
Předložená bakalářská práce splňuje podmínky kladené Univerzitou Karlovou na kvalifikační
práce svých absolventů a dobře reprezentuje i pedagogické výsledky Ústavu bohemistických
studií. Proto ji rád doporučuji k obhajobě.
Otázky a doporučení k obhajobě BP:
Vysvětlete, proč jste si k analýza zvolila právě román Pán prstenů.
Jakou roli při hodnocení kvality překladů hraje osobní intuitivní hledisko hodnotitele?

Klasifikace:

výborně

Doporučení pro event. přepracování:
Doporučuji závěr bakalářské práce upravit do podoby odborné stati a publikovat v časopise
Nová čeština doma a ve světě.
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