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A. ob9ahová

V prácijsou vymézeny základní a dílčí cíle, ktéréjsou V koncepci práce
patřičně rozpracovány' cÍle jsou adekvátně naplňovány. x tr ! !
Práce splňuje cílé zadání' x tr ! !
studující vyUžíVá a kriticky Vybírá sekundární a/nebo primární lite.atufu. x ! ! !
Práce má Vymézen předmět' je vyuŽito odpovÍdajÍcÍch metodologických
postupů' x tr ! !
Výstupy výzkumných částíjsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno. x ! ! !
V prácije využita odborná terminologie ajsou vysvětlény hlavní pojmy. X ! ! n
V prácijsou formulovány jasné závěry' které sé váahují ké koncepci
pÉcé a ké stanoveným cÍlŮm' x ! ! !

B. formálnÍ

Práce Vykazuje standardnÍ poznámkový aparát ajednotný způsob citacÍ
v Íámci práce, je typog raficky jed notná. x ! tr !
studujÍcí dodržuje jazykovou normu' textje stylisticky jednotný. x ! ! D
Textje soudžný. srozumitelný a aÍgumentačně podložený X ! ! !

c" pfino$ práca (tvt)rčÍ přístup studujícího, kompilačnÍ hodnota,
využití pft praxi) x ! tr !



celkové hodnocenÍ pÉce (max' 1700 znakú):
Tématem práce je komentovaný překlad dvou povídek uruguayského spisovatele l\'íaria Be-
nedettiho.

Jedná se o velmi kvalitní bakalářskou práci, jejímiž kladnými aspekty jsouI

_ Přehledná struktura práce' jasné Vytyěeni moŽných problémů, které by při překladu mohly
nastat a jejich vydařená analýza V komentáři k překladu' Neméně Vydařený závěr s celkovým
shrnutím obtíŽí při překladu'

- Velmi pěkný překlad dvou Vybraných povídek. Autorka V obou případech bere ohled na
osobitý projeV vypravěče'

- Bohaté a přesné využíVáni odborné terminologie'

Nepatrné nepřesnostiI

- na str' 30 ('Íenómenos que son desconocidos en la lengua de salida'') a str. 41 ("equivalen-
te ... en la lengua de salida es Goliáš") došlo pravděpodobně k prohození termínú ''lengua
de salida" a "lengua de meta"

_ V příloze došlo u povídky El altillo k přehození dvou stran, povídka již končí a na další stra-
ně pokračuje.

Tyto drobné nedostatky ovšem nÍak nesnižují Vysokou kvalitu práce'

Jazyk píáce je rovněŽ Výborný a dozajista odpovídá úrovni 82'

Práce splňuie pofudavky na udělénÍ akademlckého tltulu bakaláÍ Ailo

Práci doporuěu|l k obha|obě| ANo

NávÍh klastÍlkaěnÍho gtupněi výbo.ně

Námětv pro obhalobu (max' 1500 znakú):
1' co bylo pro autoÍku rozhodujicim faktorem při překladu jmen Juana a Blanca do češtiny?

2' Dala by se ještě jinak přeložit Věta ''Ptal se mě, jak se mám. Hezky' řekl jsem''' (str. 21)
Ptá se stÚěek skutečně AlbeÍtita' jak se má?
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