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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2
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	Text1: Dominika Krejcarová
	Text7: Překladová bakalářská práce Dominiky Krejcarové podle mého názoru představuje úspěšný pokus jednak o praktický překlad vybraného textu, jednak o teoretické zdůvodnění zvolených překladových řešení. Výběr textu poměrně málo známého současného irského autora, jemuž se dosud nedostalo  “oficiálního” českého překladu, který by jí mohl být  - srovnáním - nepochybně nápomocný při hledání českých ekvivalentů autorova idiolektu, je myslím svědectvím o autorčině odvaze, s níž se tak říkajíc pustila do “neznáma”. Nicméně důkladné studium sekundární literatury (zejména D. Knittlové, J. Levého, Z. Kufnerové a O. Krijtové), jež se odráží jak v Teoretické části, tak i, a to především, ve vlastním překladu, svědčí rovněž o přiměřené dávce zodpovědnosti.Obecně řečeno, tón českého překladu nejen odpovídá tónu, a pochopitelně sémantickému významu originálu, ale pokud bychom jej brali jako na anglickém originálu “nezávislé” literární dílo, působí stejně přirozeně jako by byl originál napsán v češtině  - z tohoto konstatování se vymyká pouze několik málo partií (např. nechápu  - na str. 5- ponechání anglického názvu knihy; i když možná proto že oba klíčové pojmy názvu “Haight-Ashbury” a “Silicon Valley” jsou pro většinu potenciálních českých čtenářů nicneříkající, zatímco v originále “hýří” tolika konotacemi, že jakýkoliv jejich “výkladový” překlad by pravděpodobně vnesl do překladu víc problémů než řešení).      
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	Text8: Viz celkové hodnocení Jedním pravděpodobně stěží rozhodnutelným problémem, který stál před Dominikou Krejcarovou (a stál by před jakýmkoliv jiným překladatelem) bylo najít pro český překlad “správný” konverzační tón, který by byl věrný drsnosti popisovaného kriminálního newyorského prostředí, a současně nepůsobil přehnaně exotizujícím nebo vulgarizujícím efektem. Osobně se domnívám, že mezi možnými opcemi autorka práce nalezla přiměřenou “zlatou střední cestu”, jež přispívá k čtivosti a přirozenosti jejího překladu.  
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