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Vlastimil Novák si jako téma své bakalářské práce zvolil komentovaný překlad zvláštního typu komunikátu na 
pomezí administrativního, instruktážního a odborného textu. Novák bohužel nikde specifičnost zdrojového textu 
nezmiňuje, nebo si ji spíše neuvědomuje, protože jej označuje prostě jako „technical text“ (s. 6). 

Po formální stránce se v předkládané bakalářské práci objevuje několik nedostatků. Téměř každá položka 
seznamu citovaných prací používá jiný systém zápisu bibliografické informace, jedna položka je dokonce 
zdvojena. V samotném textu při parafrázi Novák neodkazuje na konkrétní místo citovaného dokumentu (viz 
např. s. 10). Pokud přímo cituje, není schopen organicky citát zapojit do svého textu (viz s. 9). Objevuje se velké 
množství překlepů, svědčících o ledabyle provedené korektuře: „sais“ (s. 9), „ranslated“ (s. 7), „monolog“ (s. 10) 
ad. Podkapitolu textu často tvoří velmi krátký textový úsek (jedna nebo dvě věty) s nulovou výpovědní hodnotou 
(viz 2.1.1, s. 7). Přestože diplomant hovoří na s. 9 o nutnosti zachovávat to, čemu říká „vertical dividing of text“ 
– použití kurzívy apod. – sám to ve svém překladu zdrojového textu nedodržuje důsledně. Strany 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 45, 47 a 49 (obsahující zdrojový text) jsou v předkládané práci prázdné.

Po obsahové stránce je předkládaná práce velice chudá; když už se autor rozhodne uvést nějakou informaci, 
potom je její hodnota diskutabilní: „The source text is written as a monologue. Even though it is written by two 
authors, it  is  still  written  as  a  monolog.  The  monolog  is  one  of  the  basic  and  most  used genres in any 
technical and scientific texts“ (s. 10). V údajné analytické částí práce autor vybírá podle všeho náhodně několik 
termínů, jejichž překlad poté obsáhle popisuje. Na základě těchto dílčích analýz několika termínů bezpochyby 
není možné dojít k závěrům, které Novák prezentuje v části „Analysis conclusion“ (s. 26). 

Samotný překlad vykazuje nedostatky jazykové, především co se týče užití členů, ale i obsahové: Novák často 
vynechává informace obsažené ve zdrojovém textu, nikde např. nevysvětluje své rozhodnutí nepřekládat tabulky 
apod. 

Z uvedených důvodů hodnotím předkládanou práci jako nevyhovující z hlediska formálního, substandardní 
z hlediska obsahového a jako průměrnou co se týče práce odvedené na samotném překladu.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení E.

Otázka k obhajobě: Popište rozdíly mezi stylem administrativním, učebním a odborným a naznačte důsledky, 
které z těchto rozdílů plynou pro překlad z jednoho jazyka do druhého. 
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