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Stručná charakteristika práce (vyplňuje vedoucí, cca 100-200 slov)
Práce se zabývá problematikou užívání českých augmentativních sufixů v překladech z angličtiny.
Analýza je založena na příkladech z anglicko-české části paralelního korpusu InterCorp. V té autorka
nejprve vyhledala augmentativní substantiva na základě typických sufixů, jejichž seznam získala
excerpcí z odborné sekundární literatury. Takto nalezená augmentativa následně porovnávala ve
s anglickou předlohou a všímala si realizace augmentativního významu (velikosti a expresivity)
v anglickém originále. Tento význam může být vyjádřený morfologicky, tj. pomocí afixů, či lexikálně
(volbou expresivního podstatného jména, emocionálně zabarveného modifikátoru či kombinací
obojího), anebo může zůstat zcela nevyjádřen. Dle očekávání byly ve zkoumaném materiálu nejčastěji
zastoupeny substantivní lexikální protějšky bez morfologického příznaku následované kombinací
podstatných jmen s adjektivními modifikátory.
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky (cca 100-200 slov)
Silné stránky práce:
Na práci je nutné v prvé řadě ocenit výjimečnou samostatnost, s jakou autorka téma navrhla a
zpracovala. Jak teoretická, tak praktická část jsou sepsány velice pečlivě a systematicky, s řadou velmi
pěkných postřehů (velice zajímavým aspektem práce je např. srovnání augmentativních sufixů se sufixy
diminutivními, jež ukazuje na jejich vzájemnou funkční blízkost). Téma augmentativ navíc není
v anglické slovotvorné literatuře příliš zpracováno, takže se autorka musela vypořádat i se zdroji
mapujícími primárně syntetické jazyky.
Slabé stránky práce:
Určitě se by bylo pěkné moci srovnat výsledky práce s daty v opačném směru překladu (z češtiny do
angličtiny), což je však vzhledem ke struktuře současné verze InterCorpu (nižší zastoupení českých děl
přeložených do angličtiny vůči českým překladům děl anglicky píšících autorů) a k frekvenci
augmentativ v jazyce náročné.
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze:
- Očekává autorka, že by výsledky analýzy při překladu v opačném směru byly obdobné? Lze
předpokládat nějaké rozdíly?
- Dá se (vzhledem k množství příkladů, u nichž mělo překládané anglické slovo relativně neutrální
konotace) říci, že je čeština expresivnější?
Další poznámky:
Práci
☒ doporučuji ☐ nedoporučuji uznat jako bakalářskou.
Navrhuji hodnocení stupněm:
☒ výborně ☐ velmi dobře ☐ dobře ☐ neprospěl/a
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