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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
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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 

 
5 
 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): 
Jiří Kozmér si pro závěrečnou kvalifikační práci bakalářského studia vybral téma z oblasti komparativní translatologie. 
Srovnává tři různé české překlady díla  H. G. Wellse Time Machine. Vzhledem k tomu, že tyto překlady dělí minimálně 
několik dekád (nejstarší pochází z roku 1905, nejnovější z roku 2017), Kozmér logicky předpokládá, že budou 
vykazovat značné rozdíly stran stylistiky i přesnosti cílového jazyka. Při svém srovnávacím hodnocení se autor opírá o 
klasiku české translatologie, tj. díla Jiřího Levého a Dagmar Knittlové. Jeho hodnocení nejstaršího překladu Pavly 
Moudré se však opírá i o starší zdroje, takže Kozmér osvědčil i značné rešeršní schopnosti.   
 
Celkově se jedná o velmi precizní práci, psané výtečnou angličtinou, která splňuje příslušné požadavky. 
 
 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
Práce věnuje značnou pozornost technikáliím, např. překladu odborných názvů z oblasti zoologie a botaniky. Jedná se 
o zásadní oblast pro porozumění smyslu díla, nebo spíše o záležitost okrajovou? Jinými slovy, je český čtenář výrazně 
ochuzen, pokud jsou tyto odborné názvy přeloženy chybně? 

 
 
 

                                                 
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.  



 
 
 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 25. 5. 2017 
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