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Název prácel

oponentka pÍáce:

Nlcola Plaskowská

španělslý Jaryk se zaměfunlm na vzděláváni

Traducción comentada de doa cuentos de G. A. Bécquér

Mgr. Petra Hrdinová
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A. obsahová

V práci jsou Vymezeny základní a dÍlčÍ cíle, které jsou V koncepci práce
patřičně rozpracováňy. cíle jsou adekvátně naplňoVány' x ! ! !
Práce splňuje cile zadánÍ' x n ! !
studující VyuŽíVá á kriticky vybÍrá sekundární a/nebo primární literaturu' x tr ! tr
Práce má Vymezen předmět' je vyuŽito odpovÍdajÍcÍch metodologických
postupů. X n ! !
Výstupy Výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskUtováno. x ! n !
V práci je VyuŽita odborná terminologie a jsou Vysvětleny hlavní pojmy. X D ! !
V práci jsou formulovány jasné záVěry, které se Vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům. X ! n n

B. ÍormálnÍ

Práce Vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
V rámci práce' je typograficky jednotná' x ! ! !
studujÍcÍ dodžuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. X n n !
Text je soudžný, srozumitelný a ar9umentačně podloŽený' x ! ! !

c. přínos prác6 (tvŮrčí přístup studujlcÍho, konpilační hodnota,
využití pro praxi) X ! ! tr



Celkové hodnocení oráce (max. 1700 znaků):
Tématem práce je komentovaný překlad dvou povídek španělského postromantického spi-
sovatele Gustava A. Bécquera.

Bakalářská práce je velmi pečlivě zpracována od osnovy až po závěr. Struktura práce je jas_
ná a odpovídající, velmi kvalitnÍ koméntář k překladu tvoří stěŽejní část práce.

Studentka si velmi vhodně zvolila překládané povídky a u překladu Velmi cit|íVě zachovává
lyrický a poetický ráz originálního textu. Souěástí překladu jsou Vhodně zvolené poznámky
pod čarou ke specifickým uýrazům, jeŽ jsou pouŽity přesně tam' kde je potřeba, a dokreslují
tak například historický kontext středověkého Španělska.

V práci se rovněž objevuje odpovídající začleňování teoretických poznatků o překladu a pře-
klad dvou zvolených povídek zcela odpovídá definici zdařilého překladu od Knittlové, kterou
studetka uvádí na str. 32.

V komentované části velmi oceňuji práci s korpusem, telefonickou konzultaci s jazykovou
poradnou Ústavu pro jazyk český a práci s Encyklopedií heraldiky, aby i sebemenši pochyb_
nosti byly rozptýleny odbornou konzultací.

stranou nesmí zůstat ani vynikající jazyková úroveň práce. a to jak V české překladové části'
tak i Ve španělské části komentáře. V té se rovněŽ objevuje Výborná znalost a správné použi-
tí odborných termínů.

Celkově se tak jedná o bakalářskou práci na vynikající obsahové ijazykové úrovni.

Práce splňUlé požadavky na uděléní akadémického titulu bakalář ANo

PÍáci doporučuji k obhajobě: ANo

Návrh klasiÍlkačnlho stupně: výborně

Námětv pro obhaiobu (max. 1500 znakŮ):

1. Co bylo pro autorku rozhodujícím faktorem při výběru překládaných povídek?

Datum: 2. 1.2016 P"dpi", lť(k,,e


