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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 
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 

5 

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 

4 

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

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
4 

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  
5 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 
Jaroslava Hrůzová v rámci své bakalářské práce široce zpracovává velice zajímavé téma tvorby 

titulků a předkládá vlastní verzi překladu dvou epizod ze seriálu Adventure Time, která je doplněna 

stylistickou analýzou. V teoretické části se zabývá specifiky překládání ve formě filmových titulků 

ve vztahu k principům translatologie obecně. Stylistická analýza slouží jako autorský komentář 

k překladu. Za cíl si práce kromě překladu klade i demonstrování možných nástrah převodu 

mluvených dialogů do psané podoby. 

 

Autorka k tématu přistoupila zodpovědně, text komentuje všechny relevantní aspekty jak 

teoretického, tak praktického charakteru a je nesporně zajímavým exkurzem do specifické oblasti 

translatologie, která není často akademicky zpracovávána. Překlad samotný vykazuje drobné 

jazykové nedostatky, nicméně je velice zdařilým a vtipným příspěvkem anglicko-české překladové 

praxe. 

 

Největší slabinu spatřuji ve formulační úrovni. Práci ubírá na důvěryhodnosti poměrně časté užívání 

slov, u kterých autorka chybně pochopila význam, což se projevuje i v neexistujících kolokacích 

(bohužel hned v anotaci je několik příkladů: difficulties affiliated with translation; appropriating 

spoken form to written form a jazyk písemný).  Tento problém se na bakalářské úrovni objevuje 

poměrně často, ovšem u textu, který se nutně zaměřuje na práci s významem a vhodnou volbu 

                                                      
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. 



registru, je to znepokojující. Chyby jako je záměna kolokační fráze [across] all age groups za 

nevhodné all ages (str. 66), příliš nesvědčí o potřebném nadhledu nad jazykovým materiálem.  

Rovněž délka některých souvětí překračuje hranice koherence a pravidla anglického slovosledu 

(např. str. 65 - druhý odstavec je jedno jediné souvětí, které vyžaduje značnou míru čtenářské 

kreativity při snaze o správnou interpetaci; podobně poslední věta na té samé straně). S tím souvisí 

nedostatky v užití interpunkce a neúnosná délka odstavců, což působí v lepším případě rušivě.  

 

 

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 

 

1. Na str. 53 je zmíněn termín Standard Czech. Jak přesně ho autorka chápe? 

 

2. V závěru autorka zmiňuje, že se titulkové překlady významně neliší od literárních. Přesto by bylo 

užitečné zmínit, s jakými hlavní rozdíly a obtížemi konkrétně se autorka musela potýkat. Mohla by 

tedy uvést pro ilustraci nejvýraznější příklady obtížně přeložitelných pasáží a stručně je 

okomentovat? 

 

3. Zvolené téma má ve své aktuálnosti velký potenciál zaujmout věkovou skupinu young learners 

při výuce angličtiny. Jaké možnosti využití zde zkoumaného materiálu by autorka navrhla?  

 

 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 
k obhajobě.2 

 

 

Datum: 5. září 2017 

 

 

Podpis: 

                                                      
2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


