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Předložená diplomová práce, psaná anglicky, je přínosem k teorii a praxi osvojování 
tzv. technologické kompetence u studentů, kteří se připravují na eventuální profesní dráhu 
překladatele.  

Práce je strukturovaná přehledně a logicky – je členěná na teoretickou a empirickou 
část. V teoretické části je pojednáno o softwarových nástrojích počítačem podporovaného 
překladu (nástroje CAT) obecně a o didaktických otázkách spojených s výukou za využití 
těchto nástrojů (včetně uvedení příkladu „moderních studijních programů“, které 
reprezentují praxi na úrovni state of the art, viz oddíl 1.3.3). V empirické části (poněkud 
obecně nazvané „Practice“, viz kap. 2) jsou rozebrány různé přístupy k výuce využívající 
nástroje CAT a je prezentován návrh kurzu za využití softwaru MemSource. Práce se opírá 
též o dotazníkové šetření mezi vytipovanými univerzitami na Balkáně. Práce rovněž 
zahrnuje 5 příloh, včetně transkriptu pohovorů s vyučujícími některých univerzit. 

 

Práci jsem přečetl se zájmem. Za její hlavní přínos považuji poměrně důkladné 
zmapování problematiky výuky nástrojů CAT v rámci překladatelsky zaměřených 
studijních programů i mimo tohoto rámce, jakož i návrh kurzu, který tvoří stěžejní součást 
empirického oddílu práce.  

Uvedený návrh kurzu je inovativním prvkem celého pojednání a přesvědčí svou 
orientací na praxi. Důraz na jeho uplatnění v kontextu výuky menších jazyků je přínosem, 
stejně tak jeho relativní nenáročnost z hlediska hardwarového vybavení. Jako podnět 
k zamyšlení uvádím (na základě dlouholeté praxe jako lektor kurzu s nástroji CAT), že při 
úvodním setkání by bylo vhodné věnovat větší prostor vysvětlení konceptu nástrojů CAT, 
včetně technologie překladové paměti. Studenti totiž mají v současné době běžnou 
zkušenost s překladači (strojový překlad, SP), technologie počítačem podporovaného 
překladu pro ně však na této úrovni bývá nová. Je dobré uvést, pro jaký typ textů se 
technologie hodí (repetitivnost), a také okolnost, že někdy je využití nástroje CAT spíše na 
škodu (kreativní texty), či přímo zapovězené (důvěrné texty). V úvodu je rovněž vhodné 
pojednat o situaci na trhu (zastoupení odlišných nástrojů CAT) a uvést výhody a nevýhody 
jednotlivých konceptů (instalované vs. cloudové řešení apod.). Aby mohl být kurz nabízen 
na univerzitní půdě, bylo by jistě záhodno zmínit konkurenční produkty a jejich míru 
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proliferace (existují průzkumy jak pro ČR, tak pro středoevropský region apod.), popřípadě 
věnovat alespoň jedno setkání tomu, aby se studenti seznámili s jinými produkty. 

Rovněž bych doporučil věnovat větší prostor distinkci překladatelské činnosti 
v rámci nástroje CAT versus posteditace výstupu ze strojového překladače, protože, jak 
vyplývá ze zkušenosti a z odborných pojednání, oba přístupy k výchozímu textu vyžadují 
poněkud odlišné kompetence. 

Práce jaksi automaticky předpokládá, že termínem překlad se rozumí neliterární, 
odborný překlad (v komerční praxi). V teoretickém úvodu by bylo vhodné upřesnit, že 
kromě tohoto typu překladatelské činnosti existuje ještě celá rozsáhlá sféra překladů 
a překladatelů literárních. 

 

Bohužel ve zdrojích chybí stěžejní referenční práce, L. Bowker: Computer-Aided 
Translation, Translator training (in: Routledge Encyclopedia of Translation Technology, 
2015), včetně zde uvedených desítek referencí na relevantní zdroje k tématu (takže 
diplomantovo stanovisko o „absenci vědeckých prací zabývajících se použitím CAT 
nástrojů na vysokých školách“ – str. 5 diplomové práce – obtížně obstojí). 

Navzdory výše uvedeným podnětům k reflexi platí, že práce je objevná a velmi 
kvalitně zpracovaná. 

 
 

Podněty k diskusi: 

 Jaká je úloha/využitelnost nástrojů CAT v oblasti literárního překladu? 
 Automatizace v oblasti překladatelské činnosti a využití technologií, popřípadě umělé 

inteligence v této oblasti skýtá nejen výhody (zejména v podobě zvýšené produktivity 
překladatele/posteditora), ale i úskalí, či přímo rizika (např. nepřívětivé UI, narušení 
koherence textu v důsledku segmentace, zploštění jazyka kvůli využití SP apod.). Jak 
tuto „odvrácenou stranu“ využití technologií v překladu reflektuje navržený kurz? 

 Proč se práce nezmiňuje o instalovaném řešení Memsource Desktop Editor? 

 
 
 
 

Závěr: 

Práce je inovativní, vhodně zpracovává teoretické vstupy a opírá se o kvalitní 
empirický výzkum. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
 

V Praze dne 5. června 2018 

 

 

 

 

       Tomáš Svoboda 


