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1. cÍL PRlicE (uveďte, do jaké míry byl splněn):
Cíl předkládané
bakalářsképťácespočíval
dle úvoduv co nejlepšírn
přeložení
vybranýchpasáží
webovýchstránekPlzeňského
.
Prazdrojea.s.z českéhojazyka
do ruskéhojazyka.
Tentocílpráci úylsplněn.

2. oBsAIIovÉ
zPRAcovÁNÍ
(uáročnost, tvůrčípřístup, proporcionalita teoretické a vlsstní práce' vhodnost pří|oh
apod.);
Baka|ářská práce se skládá z úvodu'kapitoly zaněřenéna teodi překladu, samotnéhopřeloženého
textu, česko-ruského
slovníku'závěru,seznamuliteratulya interneto\"ých
zdrojů,resuméa přírony.
v bakalářsképráci všakzcela chybíkapitolas piedpřekladovoLr
ánalýzoul.jchozíhotextu ajeho charaktefistlkou
zhlediska
užitýchj azykových prostředkůa Íirnkčního
zařazení.
Teoreticlq?maspektůmpřekladu,požadavkům
na překladatelea překladatelským
metodáma postupům.ievěnovánadruhá
kapitolas názvemTeoriepřekladu,kteráj e^
propojenas překladatelským
komentářem.Závažnýmneáostatkem
1e absencepříklaclů
uŽití.iednotliÚch přek|adatelských
- viz záměnatrpnýchkonstrukcíčinnými,transpozice'
postupů
kondenzace,
záměnavětných
útvarů'záměna víceslovnýchpojmenováníj ednoslovnými a naopak,záměna slovosledu(str. io).
Příklady aplikace chybějírovněŽ
v případě substituce'kde autorka pouze zmiňuje šest typů substituce(konketizace, generalizacě'
antonymickýpřeklad.
kompenzace,změnapořádkuslov a celkovépřehodnocení
příkladyužitíuváděnynejsou'
Úpovědi), ale konkrétní
Přeložený tex1 neobsahujezávažnéjazykovénedostatky' pouze překlepy - '. xynul 6oitt,wuu",uá
,i4,u 6moPo?o ca,!o?o
6oloutoeo aMepukahcKo1ono$aGoda (c' 27)' nepeeueut1atus Áu)luu (c. 27), lraltcot't ,o,o,"no-,,"ů
(c' )7)' A lla 3mo
npuxodumocl Ko,ýnaHuu :lapa1amueama, ue noóeoÓa ak4uoHepo6 u npeÓnpuHu'ýIamb
c molKojt u sdpaao, (c' 27),
Cmpamezuvecxaa ueuma (npslat
6t,lmt nuooeapettuoiiroyniuueú 6bL3bl6ak)uqiiaceo6u1eůeacmop. a .\4upe' (c' 27),
Paspa6omra MOlcdyHapodHblxuop'u o6outto npoBoÓumbc' mexlilIlecRlL\lI]KaMuccu'lJuu
Co' (c. 3q, 3ma 4)L!'lLoco,)Ll,
yny|tueHú,Kallecn1a' ÓacmynHocmunPolymd u
4ellbtdlu noKyname]B'''' (c' 30),3mu acneKmo,,o",oo,,o uqeHu6c]nmcF
maK.
'1ma6b! KoundHu, Moena npuHLLMambcoomlemcm6eyl4ul!petueHufl
... k.31),...
u cmdparcjvc,nocmorHHo eao
uuuuuttnusupoaamt(c. 3 I).
Za nedostatekje nutnépoYažovati shodu závěru s ruským resumé'Kromě toho se v ruskémresumé
obje\tje řada překlepů_
qeucKo-p))cckuů
amapqb ena6a,pa6oma noc6eu1eHd,
01oB!1pb
cocme6]e|!,'vemolot ynompeílaelale npu nepeaclóe(c. 43)
N€ d ostatky se objevujíive zpracovaném
česko-ruském
překladovérn
slovníku.U ruikých qÍrazů,není
označenpřízvuk'chybí
'
i n | o r m a coe t r a r e c ha o z n a Č e n
r oi d u '

3. roRMÁLNÍ
ÚPRAVA (arykový projeY' spráYnost citace a odkazů na liteřaturu' gŤaÍickáúpravs' př€ h lednost
členění
kapito|' kva|ita tabu|ek, grafů a přiloh apod.):
Bakalářskápráceje psánav českém
jazyce. Jednastěžejní
kapitola(ana|ýzavýchozíhotextu)chybízcela,jednajezpracována
jen částečně.
Takézpracovanýčesko-ruský
slovníkneobsahuje
všechnynáIeŽitostiJakjiž bylo uvedánor,1iše'
nedostatký
vykazuje
r o \ n ě žZ á \ ě r .k t e ď j e l o ( o Ž n ys r e s u m é '
Nedostatky se týkaji i fomální stránky' Není dodrŽenvzor pro vypracováni bakalářsképráce (typ písma),celý text
bakalářské
práce je z nepochopitelnéhodůvodu psán kurzívou. Na patitulní straně je katedra uj"ánoÍn piipáae
oznaČena]ako Katedra
germaniStikya slavistiky, ve druhémpŤípadě
j ako Katedra germanistikya rusistiky. Takéiibliogrui"Lé úduj.u ,"'numu llteratury
nejsou uváděny vsouladu snomou' Příjmenía jménoautorajsou natištěny
tu;ně, ostatníújaje kurzívo-u.
Vpráci zcela chybí
adresapřekládaných webových stÍánek,neníobsaŽ€ n a ani v textu práce ani v seznamuliteraturya intemeto\:Ích
zdroiích.

(ce|kový dojen z ďplomové príce, silné r s|abéstrÁnky' origina|tta
EoDNoTITELE
4. STRUčNÝ KoMENTÁŘ
myšlenekapod.):
jazyka do ruskéhopřeložen'ale váledem k ýše
Text byl sice z ěeského
Práce působíneúplnýmdojmema nedokoněeně.
nalrhuji hodnotitprácijako neryholující.
uvedenýmnedostatkům

vYsvĚTLENÍ Pfu oBEAJoBĚ oofuaežtři):
x nr,rŽŠfiuu
5.oTÁzKY A PfuPoMÍ{KY DoPoRUčorvÉ

ó. NAvREovANÁ

ZNÁMKA (výborně, ve|ni dobře, dobře, nevyhově|):
nevyhověla
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