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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 

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  
4 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Překladovou bakalářskou práci Hedviky Šerých hodnotím celkově jako velmi dobrou, neboť se v ní 

autorka pokouší o komplexní a informovaný přístup ke svému zadání. Praktickou část práce tvoří 

zrcadlový překlad pěti vybraných kapitol Reedova románu, teoretická část se pak zabývá analýzou 

jednotlivých potenciálně problematických aspektů překladu z anglického do českého jazyka – 

morfologických, lexikálních a syntaktických – doplněných konkrétními příklady z části praktické. 

Tato část práce ukazuje, že autorka přistupovala k překladu velmi uvážlivě a s rozmyslem, a že je 

schopna svá konečná rozhodnutí adekvátně reflektovat a zdůvodnit s oporou o základní teoretické 

zdroje (zejména texty Dagmar Knittlové, Jiřího Levého a Petera Newmarka), což oceňuji zejména u 

překladu hovorových, slangových a vulgárních výrazů. Samotný překlad považuji za zdařilý, a to i 

přes některé překlepy či nepřesnosti, např. „dvě služebné Bílého domu“ (str. 14), „že se setkával se 

s“ (15), chybná interpunkce (29).   

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
Protože teoretickou část práce považuji za adekvátní a vyváženou, mám pouze několik drobných 

konkrétních dotazů či komentářů k praktické části: 

1. Frostovy bodyguardi jsou v románu označováni také slovem „floorwalkers“ (např. str. 11) – proč 

autorka zvolila jako překlad tohoto termínu poněkud usedlý český termín „kontroloři“ místo 

nějakého hravějšího či dokonce metaforičtějšího výrazu? 

                                                      
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. 



2. When John can’t deliver the liquor fast enough (str. 17) autorka přeložila jako „dostatečně brzo“, 

což dle mého názoru není zcela významově přesné. Proč zvolila v tomto případě slovo „brzo“? 

3. Na str. 19 je v překladu snu jedné ze služebných vynechán dle mého názoru důležitý fakt, že se 

jednalo o prezidenta. Proč se autorka rozhodla tuto skutečnost ze svého překladu vynechat? 

4. Ve stejné pasáži (tj. str. 19) pak autorka druhé užití slovesa „rub“ překládá jako „třít někoho“. 

Ačkoliv toto posléze vysvětluje v teoretické části (str. 80), myslím si, že se nejedná o úplně vhodný 

výraz v daném kontextu (např. „zpracovávat někoho“ by asi lépe vystihovalo danou situaci). 

5. Výraz „get them clean up their own shit“ (str. 28) autorka překládá jako „dát jim to sežrat“, což 

v teoretické části zdůvodňuje tím, že se jedná o projev na veřejnosti a navíc pronesený postavou 

Santa Clause. Ačkoliv souhlasím, že v tomto případě není třeba v překladu užít vulgarismu a 

postačí výraz hovorový, domnívám se, že v tomto konkrétním případě dochází v překladu k 

významovému posunu. 

6. V následujících případech se domnívám, že by šlo příslušné pasáže přeložit vhodněji/citlivěji: 

to make an important speech to us  aby nám předal velmi důležitou zprávu (str. 21) 

a fall-down drunk  nevyléčitelný alkoholik (str. 39) 

segregated them from worship  oddělili je od chval (str. 40) 

… been selling products  prodává produkty (str. 42) 

to keep my toes busy for some time  že mě ještě na nějakou dobu zaměstnají (str. 48) 

.. brought an ambulance along  přijela i ambulance (str. 50) 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.2 

 

Datum: 22. května 2017 

 

Podpis: Petr Chalupský 

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

studenta v průběhu obhajoby. 


