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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

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text1: Klára Juříková
	Text7: Bakalářská práce Kláry Juříkové se liší od většiny podobných prací tím, že její teoretická část je nejen nadprůměrně rozsáhlá, ale i velmi důkladně promyšlená, a navíc obsahuje ještě jeden mimořádný prvek, kterým je srovnání vlastního překladu s alternativním, již existujícím profesionálním překladem téhož díla. Pozoruhodnost tohoto srovnání je podtržena tím, že zmíněný alternativní překlad je nedávného data  - a odráží tedy východiska mnohem relevantnější pro srovnávání nežli by bylo srovnání dvou překladů vzniklých v různých historických dobách.To, že se Klára Juříková se jako relativně začínající překladatelka (byť ne úplná začátečnice)  srovnává s profesionální překladatelkou je navíc velmi sympatickým projevem její odvahy a sebevědomí, což zajisté je pro každého překladatele kromě vlastní překladatelské kompetence velké plus. Domnívám se, že její teoretický „doslov“ k překladu nepotřebuje nijak „ospravedlňovat“ způsob jakým Klára Juříčková zvolený text přeložila, a ona to ani nečiní. Podle mého názoru „praktická část“ plně splňuje desatero citovaných požadavků Jiřího Levého pro kvalitní překlad (opomíjím poslední dva Levého požadavky, jež se týkají poezie). 
	Text2: Six Months, Three Days - překlad a srovnávací analýza novely CharlieAndersové
	Text3: Mgr. Jakub Ženíšek
	Text4: 2015
	Text5: 55 neočíslovaných stran bez obrazových příloh
	Text8: Viz kritické výhrady obsažené v celkovém hodnocení.  
	Text9: 1.9. 2015
	Text6: Doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
	dd4: [4]
	dd3: [4]
	dd5: [3]
	dd6: [5]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10:  Kromě drobných chyb typu překlepů, a několika možná diskutovatelných, avšak nikoliv chybných překladatelských řešení, které většinou bývají u podobných posudků nejčastější výtkou, nemám, až na jeden detail žádnou zásadní připomínku, a ani podobné drobnosti nevypichuji (a neudělal bych to ani kdyby mi to ulehčilo číslování stran ke kterým bych mohl odkazovat, a které bohužel v práci chybí  - to je jediná závažnější výhrada, kterou k práci mám). Oním „detailem“ jsem však myslel něco jiného  - totiž otázku, která mi vytanula na mysli, při Klářině citaci Levého slov, a sice že překlad „především musí být hodnotným dílem českým“, tj. podle mně, mimo jiné, nemá čtenáře bít do očí tím, že by zněl „nečesky“, zastarale, nepřirozeně („knižně“), atd. Z provedených srovnání je zjevné, že překlad Juříčkové odpovídá těmto očekáváním mnohem optimálněji, nežli „tradičněji“ a příliš a místy až příliš „věrně“ působící překladatelská řešení alternativního překladu z pera dr. Rečkové. Myslím, že by v této souvislosti bylo dobré trochu hlouběji se teoreticky zamyslet nad tím (ale to by byl námět již pro jinou práci), co vlastně ony kýžené vlastnosti, mezi něž patří v neposlední řadě přirozené působení textu na čtenáře (a předtím samozřejmě na překladatele) jsou. To je podle mě velmi subjektivní záležitost, která se pravděpodobně liší odlišným vnímáním jednoho každého „konzumenta“ textu, ale v obecnější rovině je podmíněna celou řadu faktorů jako je generační příslušnost, zařazení do té či oné intelektuální subkultury, a v neposlední řadě odlišné životní zkušenosti, vkus, atd. Obávám se, že vzhledem k mé osobní „generační příslušnosti“,  “, k mému specifickému vkusu a některým možná sporným představám (tak například jsem nikdy neměl kladný vztah k žánru sci-fi, zatímco předpokládám, že všechny literatury světa ještě mnoho dluží svým čtenářům pokud jde o to pomoci jim v chápání „reálného“ světa, atd.) bych asi sám, kdybych se odvážil se do toho pustit, stvořil překlad, který by měl víc společného s překladem dr. Rečkové, než s překladem Kláry Juříkové. To mi však nebrání vidět bakalářský překlad kolegyně Juřikové jako mimořádně úspěšný „přirozenější“ nežli alternativní překlad, a hodnotit jej velmi kladně.


