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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Pro účely své bakalářské práce posluchačka Tylová zvolila náročný úkol, a sice překlad díla
poněkud opomenutého, Tolkienova Příběhu o Kullervovi (The Story of Kullervo), které je
inspirováno finským eposem Kalevalou. Překlad samotný nebyl právě jednoduchý, neboť bylo třeba
např. rozklíčit složité vztahy vlastních jmen a jejich souvislosti s originálem eposu. Domnívám se,
že překladatelského úkolu se posluchačka zhostila opravdu se ctí. Drobné výhrady lze mít ovšem
k menší péči věnované formální a jazykové stránce komentářů k pořízenému překladu.
Témata a náměty k diskusi p i obhajobě
Jak by bylo možno přeložit termín „přechodník“ ponechaný v češtině v anglickém komentáři?
Které jevy se ukázaly při pořízení překladu nejnáročnější a proč?
Jak se liší česká a anglická konvence kapitalizace sekundárních zdrojů?

Práci tímto

doporučuji

nedoporučuji

k obhajobě.2

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
Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.
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