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Slovní hodnocení: 

Marek Los v „analytické“ části své práce zdůrazňuje důležitost termínů v odborném stylu. V tom případě však 

jeho práce selhává již na těchto, dle něj samého nezbytných, základech. Na s. 41 hovoří o „helper“ words namísto 

auxiliary words, ani jeden z údajných akronymů uvedených na s. 38 akronymem není, ale jsou to zkratky. Místy 

jsou vývody autora poněkud nelogické: „Despite the fact that English and Czech languages are socially, culturally, 

historically and geographically different, there is relatively low number of complete counterparts“ (34). 

Předpokládal bych naopak, že odlišnost jazyků s sebou nutně ponese malé množství jednoduchých jazykových 

ekvivalentů. Domnívám se také, že pokud chci demonstrovat nějaký jazykový jev, měl by být vybraný příklad po 

jazykové stránce dokonalý. Avšak např. příklady vět na s. 33 a 38 po jazykové stránce nechávají mnohá přání 

nenaplněná. 

Tím se dostávám ke stěžejní části práce, totiž její praktické, překladové části. I zde naráží autor na problém, jaké 

správné slovo zvolit. A to i u těch nejjednodušších výrazů: „the mean (sic!) value of the (sic!) lighting intensity“ 

(16); „realized measurements“ nm. snad „measurements conducted“ (17), užití „phenomenon“ na s. 19, použití 

„respectively“ jako (neadekvátní) překlad „popřípadě“ (21), použití „build up“ nm. vhodnějšího „base“ (22), atd. 

atp. To vše provází velká nejistota v používání členů a chyby ve slovosledu. V elektronické verzi mé práce 

chyběla část českého zdrojového textu. 

Ve výsledku mám o kvalitě předkládané práce hluboké pochybnosti, zasloužila by si přepracování jak v části 

analytické, tak v části praktické. Rád bych o tom ale zároveň nechal rozhodnout komisi u obhajoby BP. 
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