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Posudek: 

Bakalářská práce se zabývá překladem odborného technického textu a analýzou jeho 

specifik. Textem vybraným k překladu jsou odborná skripta z oblasti elektrotechniky, která 

mají sloužit nejen jako výukový materiál, ale mají také za cíl seznámit studenty s odbornou 

terminologií dané problematiky v angličtině. Práce je rozdělena na tři části: teoretická část 

zabývající se charakteristikou odborného a učebního stylu, praktická část předkládající 

překlad úryvku ze skript a analytická část přinášející rozbor problémů při překladu 

specifických pro tento typ technického textu. 

Z jazykového hlediska lze autorce vytknout jen minimum chyb, zejména ve členech, občas ve 

větné stavbě. Vysoce hodnotím samotný překlad technického textu jako velmi precizní a 

důkladný po stránce slovní zásoby i gramatických struktur, prokazující hlubokou znalost 

odborné terminologie i obratnost při transformaci složitých větných vazeb a syntaktických 

vztahů. Práce má taktéž vysokou úroveň z hlediska stylistického, jednotlivé části práce na 

sebe plynule a logicky navazují a souhrnně vytváří kompaktní a koherentní celek. 

Cílem práce byla kromě překladu samotného také analýza jeho specifik. Autorka rozdělila 

analýzu na část lexikální a transformační, již dále dělila na lexikální transformaci, gramatickou 

transformaci a lexikálně gramatickou transformaci. Analýza představuje soubor teoretických 

prvků doprovázených jejich příkladem překladu z textu. V této části bych viděla určitou 

slabinu práce, nemělo by se v ní jednat pouze o výčet teoretických prvků s jejich praktickým 

příkladem, ale analýza by měla být zaměřena na určité specifické téma prolínající se celým 

překladem jako červená nit.  

 

Bodové hodnocení:  85 



 

Závěr:  Z formálního hlediska i celkového pohledu práce splňuje cíle, které si vytkla, a drží se 

metod uvedených v teoretické části. Téma je vcelku dostatečně shrnuto, i když nepřináší 

mnohé nové poznatky. Práci doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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