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Celkové hodnocení bakalářské práce:

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Celkový počet bodů: 65.

Slovní hodnocení:

Bakalářská práce se zabývá porovnáváním výskytu českých a anglických slov v oblasti informačních technologií.
Celý text je rozdělen do pěti kapitol. Po úvodní části zdůrazňující důležitost překladu následuje delší kapitola
zaměřená na problematiku překládání, a to typy překladů i jejich postupy a metody. Následující kapitola se
orientuje na slova používaná ve sféře informačních technologií, a to konkrétně na české a anglické ekvivalenty
včetně jejich definic. Poté je v další kapitole představena praktická část bakalářské práce, která se zaměřuje na
používání daných slov českými rodilými mluvčími. V závěrečné kapitole je shrnut obsah bakalářské práce. Seznam
literatury obsahuje pouze 7 zdrojů, které jsou elektronické. Použitý dotazník je vložen v příloze.

Z hlediska jazykové úrovně je práce průměrná, přičemž se v ní nachází větší množství gramatických chyb. Autor
často volí nevhodnou slovní zásobu a chybně používá gramatické časy. Opakovaně se vyskytují chybějící nebo
špatně použité členy před podstatnými jmény. Mezi další nedostatky patří chybná shoda podmětu s přísudkem,
slovosled otázky v oznamovací větě, věty bez podmětu nebo přísudku apod.

Po stylistické stránce není práce zcela v pořádku. Autor sice většinou volí formální jazyk a objektivní přístup, ale
občas se vyskytuje stažený tvar, první osoba množného čísla či otázka adresovaná čtenáři. Dalším problémem je
nedostatečná koherence textu, který se v teoretické části práce skládá spíše z heslovitých výrazů a nepropojených
vět, což celkově působí jako výpisky z literatury.

Obsah práce splňuje zadání bakalářské práce, přičemž téma bylo zpracováno logicky a přehledně. Práce je
vhodně doplněna tabulkami a grafy, na které však nejsou odkazy v textu. Dalším nedostatkem je použití velmi
malého množství literatury pro teoretickou část práce, přičemž by bylo vhodné použít rovněž tištěné zdroje.

Po formální stránce je možné v celé práci sledovat nedůslednost autora. Občas je vložená jiná velikost písma, jindy
je typ písma nesourodý. Velikost řádkování se v práci mění a některý text není zarovnán do bloku. Často chybí
mezera za tečkou nebo chybí tečka na konci věty. Název závěrečné kapitoly je jiný v obsahu a v textu. U
tabulkových definic chybí odkazy na literaturu, která je uvedena na konci práce.

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou D. 
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