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Po formální stránce neshledávám v práci žádné významné nedostatky. Poznámkový 
aparát bych volil jednodušší (bibliografické záznamy na jednom místě v závěru 
práce). Práce je psaná anglicky na velmi dobré úrovni, obsahuje minimální množství
chyb a překlepů. Text je srozumitelný a dobře strukturovaný. 

Motivace práce je zřejmá. Věřím, že zahrnutí pokročilé práce s nástroji CAT do 
výuky vybaví absolventy konkurenční výhodou při uplatnění na trhu práce. Kladně 
také hodnotím snahu tímto propojit více dovedností a disciplín: tzv. softskills 
(management projektů, komunikace s klienty), počítačové gramotnosti (práce se 
software, využívání dalších zdrojů), samotné překladatelské a jazykové znalosti 
(překlad, proofreading).

V první teoretické kapitole se autor věnuje popisu CAT nástrojů a jejich roli 
v překladatelské práci. Zabývá se relativně podrobně překladatelskými 
kompetencemi a popisuje aktuální situaci studijních plánů překladatelských oborů 
v evropském kontextu. Připravuje si tak solidní základnu pro praktickou část práce. 
Oceňuji implementaci konkrétních hledisek (competence models, student-centred 
approach, lifelong learning, project-based learning, situated translation; záměrně 
nepřekládám) z teoretické části do výsledného kurzu.

V části 1.2.3 zmíněnou propast mezi akademickou a komerční sférou (nejen) 
v oblasti překladatelství mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti. Obecně by měla být 
snaha ji překonat napříč pracovišti, katedrami a univerzitami. V tomto kontextu je 
práce vítaným příspěvkem do problematiky.

Součástí druhé kapitoly je dotazníkové šetření mezi balkánskými univerzitami 
(Bulharsko, Rumunsko, a Srbsko). Klíčový je však podrobný návrh kurzu 
Introduction to CAT Tools and Project Management for Linguists. Kromě 
zevrubného popisu sylabu autor navrhuje i podrobný způsob hodnocení. Ze struktury
navrhovaného kurzu je patrné, že autor má hluboké zkušenosti s CAT nástroji 
(konkrétně s Memsource) a plně využívá všech prvků práce s nimi (od samotného 
překladu ke správě, vedení projektů, práci s pomocnými datovými zdroji až 
k proofreadingu).

Bylo by možné namítnout, že se kurz zaměřuje na práci s konkrétním nástrojem, ale 
jednak velká část CAT nástrojů nabízí podobné funkce a jednak Memsource má 
výhodu v tom, že jde o online (cloudový) nástroj bez nutnosti instalovat aplikaci na 



uživatelův počítač. Konkurenční nástroje na tuto novou platformu teprve postupně 
přechází. Nepovažuji to tedy za nevýhodu.

V prvních třech týdnech se v rámci kurzu studenti seznámí s různými rolemi: 
překladatelskou, korektorskou (editorskou) a manažerskou. V následujících 
hodinách pak pracují na konkrétních projektech (správa a překlad). Část semestru je 
vyhrazena pro samostatnou práci. V jednom projektu hrají roli manažera, ve druhém 
překladatele. Jelikož je podrobně definováno, co se má odevzdávat, je také možné 
vytvořit konkrétní návod na hodnocení (obsaženo v příloze práce, kde je i podrobný 
návod na udělení známky za kurz podle dosažených bodů za projekty). Ke konci 
semestru je vyhrazen čas na další kompetence (komunikace s klienty, správa 
vlastního portfolia, práce s internetovými zdroji, sociálními sítěmi atd.).

Součástí přílohy jsou také odpovědi zástupců institucí na otázky z dotazníků.

***

Práce splňuje požadavky standardně kladené na magisterskou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě a vzhledem k výše uvedeným poznámkám ji navrhuji klasifikovat 
známkou A (výborně).

Otázky k rozpravě: Je nutné, aby kurz zajišťovala univerzita? Nešel by realizovat ve 
spolupráci s konkrétní firmou? Jaké by takové řešení mělo výhody/nevýhody? Pro 
dotazníkové šetření byly vybrány univerzity, kde se používá Memsource při výuce – 
lze očekávat, že se k nim v rámci Balkánu přidají v dohledné době další univerzity?

V Brně, 28. května 2018                                           Vít Baisa


