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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

1. Celková 
charakteristika 
 

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

 
4 
 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  
 

4 

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

 
5 
 4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 

stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
 

5 
 5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 

práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
 

5 
 6. Práce s odbornou 

literaturou 

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

 
4 
  

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
Předložená práce studenta Jiřího Kozméra  splňuje nároky kladené na bakalářské práce na Katedře anglického jazyka 
a literatury. Téma je zcela originální, zajímavé a zřejmě v ČR dosud nezpracované. 
Autor zvolil tři různé české překlady díla  H. G. Wellse Stroj času vzniklé ve velmi odlišných obdobích (1905, 1992 a 
2017) a systematicky je porovnal z hlediska  lexikálního, morfologického i syntaktického. Využil k tomu  poznatky a 
doporučení ze základních českých děl z oboru teorie překladu (Levý, Knittlová). Odhalil i některé nepřesností, zejména 
v nejstarším překladu, jehož autorka neměla k dispozici zdaleka tolik zdrojů jako autorka obou následujících verzí. 
Některá  autorova zjištění, zejména z oblasti přírodních věd,  ukazují, jak složitá a téměř badatelská je práce 
překladatele. Neméně náročnou cestu pravděpodobně absolvoval i sám Jiří Kozmér, aby mohl analyzovat a posoudit 
správnost českých ekvivalentů, např. sea anemone – pramenatka - mořská sasanka, či tolij -  játrovka -  jaterník apod.  
Práce nepostrádá ani barevné ilustrace těchto přírodnin.  
Jak Jiří Kozmér podotýká, tato tři díla českých překladatelek jsou určitým dokumentem vývoje překladatelské práce a 
překladatelského umění od počátku dvacátého století do dneška, a nejen to, v některých aspektech reflektují i 
společensko-politickou situaci v této zemi. 
Jazykově je práce na vysoké úrovni. Jazykové prohřešky jsou zcela ojedinělé (spelling na str. 7 lead  namísto led, 
gramatický tvar na str. 38 having attending...). Komunistický převrat v ČR v r. 1948 není příliš vhodné překládat jako 
Communist revolution. 

                                                 
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.  



 
 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Nemám připomínky nebo náměty zásadního charakteru. Následující připomínky jsou nepříliš závažné. 
 
Autor se v abstraktu, v úvodu i na několika místech v teoretické části dovolává děl Jiřího Levého a Dagmar Knittlové, 
nicméně tato díla nejsou mezi prameny ve Works cited uvedena. 
 
Drobná chyba v anglickém titulu práce: malé písmeno v the Time Machine. Zmiňuji proto, že v samotném názvu práce 
na titulní straně by ani malá chyba neměla figurovat. Tím spíše, že jde o chybu v titulu analyzované knihy. 
 
Citace jednotlivých vět, částí vět či termínů z jednotlivých překladů v tabulkách přehledně ukazují rozdíly mezi nimi.  
K přesvědčivějšímu závěru o rozdílech a celkových kvalitách těchto tří překladů by mohlo být přínosem uvedení  i  tří 
verzí jedné delší pasáže (např. několika odstavců nebo i jedné  či dvou stan), z čehož by pravděpodobně snáze 
vyplynul i autorův poznatek o vývoji českých překladů během jednoho století, případně  o překladu jako odrazu doby 
jeho vzniku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 12. 5. 2017 
 
 
Podpis: M. Bojarová 
 
 


