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Název práce: Plzeň - The European Capital of Culture - The

Hodnotila: Mgr. Jana Kašparová

1. CÍL PRÁCE (uvedte, do jaké míry byl naplněn):

Cílem práce bylo představit projekt Evropského Hlavního Města Kultury (EHMK) a proces rnýběru v rámci tohoto

projektu, se zaměřením .,u Pů"í, jakožto na město, zvolené EHMK pro rok 2015, a přeložit anglicloý text, váahující

se k tomuto tématu. Cíl práce byl splněn.

2. 6BSAH6VÉ zpnacovÁNÍ (naroenost, tvůrčí přístup' proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost

příloh apod.):

Práce je rozdělena do několika částí. Autorka nejdříve uvádí nezbytné informace, týkajici se projektu EHMK, města

Plzně a procesu výběru v rámci tohoto projektu. V praktické části nejprve představuje proces překladu ajeho moŽná

úskalí, která pak následně aplikuje nu ,rlu.tní překlad tří růzqých textů, zaměřených na problematiku EHMK'

Překlady vybianých texti, z niciž dva jsou pÍevzaty z publikace Roberta Palmera a třetí je dotamík ohledně

budoucnosti EHMK, jsou opatřené komentářem a překladoqým slovníčkem stěžejních pojmů z textů. Zdrojové texty

pak autorka přikládá v přílohách k textu.

3' FSRMÁLNÍ Úpnavn (azykový projev' správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost

členění kapitol, kvalita tabulek, grafir a příloh apod.):

Práce působí uceleně aje 1ogicky členěna do několika částí' V práci se objevují dvě prázdné stránky (I2, |7), coŽ

můze ilýt pouze tiskovd 
"nyÍu, 

8i záměr autorky oddělit jednotlivé kapitoly. V tom případě by pak měla autorka

tento způsob oddělení pouzít ,' všech kapitol. Po jazykové i graf,rcké strálrrce pak práce odpovídá požadovanému

standardu. Autorka správně uvádí a odkazuje na použité zdroje v celé práci.

4. STRUČN'Í K9MENTÁŘ HSDNSTITELE (celkol"ý dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, originalita

myšlenek apod.):

Práce stručně a dostatečně představuje projekt EHMK a jeho v,ýběrov5Í proces. Texty pro překlad' které si autorka

vybrala, nebyly doposud prálozeny do češtiny a představují uŽitečné rady a hodnocení projektu pro budoucí EHMK'
kter;ým se Plzeň stane v roce 2015. Tato část práce tedy předstawje její největší přínos.

5. oTÁZKY e pŘrpovÍxry DoPoRUČENÉ r sLrŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ pnr onueJoBĚ (edna aŽ tři):

V textech, které jste překládala, se objevilo hned několik užitečných rad pro budoucí EHMK. Kdybyste z nich měla

vybrat ý nejdůležitější a nejvhodnější pro město Plzeň, které by to byly?

Myslíte si, že bude mít Plzeň jako EHMK pro rok 20l5 úspěch?

6. NAVRHoVANÁ ZNÁMKA: výborně
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místa použijte zadní stranu nebo přiložený list.


