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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 

 
5 
 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): 
  
Závěrečný bakalářský projekt Jaroslavy Hrůzové se zaměřuje na jednu z nejnovějších odnoží překladatelské branže, 
konkrétně titulkování filmů. Pro ilustraci svých teoretických vývodů Hrůzová předkládá vlastní (byť teorií poučený) 
překlad dvou epizod ze seriálu Adventure Time a jeho stylistickou analýzu. 
Úvodní část práce tedy čtenáře seznamuje se zásadami translatologie, přičemž se zaměřuje zejména na ty z nich, 
které lze vztáhnout na titulkování. Již tato část sama o sobě působí erudovaně a obsažně. 
Navazující autorský překlad dvou seriálových epizod pak slouží jako velmi praktická matérie, na níž Hrůzová velmi 
ústrojně dokládá své teze ohledně překladu filmových titulků. Analytická část tak může do jisté míry posloužit i jako 
kompendium pro začínající titulkáře. 
Až na občasnou zbytnělou syntax je práce psána velmi slušnou angličtinou, a její rozsah a zevrubnost jsou 
nadstandardní.  
 
Závěrem tedy lze konstatovat, že obsah i forma závěrečného bakalářského projektu Jaroslavy Hrůzové více než 
splňuje nároky kladené na tento typ práce, a proto jej doporučuji k obhajobě.  
 
 

                                                 
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: 
 
Mohla by autorka stručně vyzdvihnout jeden až dva principy z obecné translatologie (Levý, Knittlová, apod.), které lze 
úspěšně aplikovat na titulkování? 
 
 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 7. 9. 2017 
 
 
Podpis: Jakub Ženíšek 
 
 


