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Diplomová práce R. Benešové je relevantní příspěvek k poznání vývoje německé 
translatologie. Autorka při práci postupovala relativně samostatně. 

 

Práce je přehledně rozčleněna do devíti oddílů, z nichž druhý a třetí představují 
úvodní pojednání a zasazení života a díla O. Kadeho do dobového kontextu. Práce se pak 
soustředí na popis Kadeho díla (oddíl 4), přičemž shrnuje obsah dvou Kadeho monografií 
a šesti vybraných článků. Oddíl pátý je věnován recepci díla O. Kadeho; následuje závěr 
a shrnutí. Oddíly osmý a devátý jsou věnovány zdrojům, respektive přílohám. 

Kladně hodnotím zvolený chronologický zřetel, kdy jsou postupně představeny 
výběrově články a obě Kadeho monografie, přičemž první monografie představuje předěl 
v prezentaci vybraných článků (tři jsou zařazeny před ni a tři za ni; druhá Kadeho 
monografie stojí na konci, byla vydána posmrtně). Rovněž je vyváženě pojednáno o ozvucích 
ideologie marxismu-leninismu v Kadeho díle. Cenná je dále konfrontace některých 
translatologických pojmů Jiřího Levého s pojmy Otto Kadeho, která je však zároveň spíše 
naznačena, a zde se tak otevírá prostor pro další rozšiřování tohoto srovnání. 

Vyzdvihnout je zapotřebí to, že se diplomantka dobře zorientovala v tomto obtížném 
textovém materiálu, jehož čtení – kromě ideologického nánosu – komplikuje přísný a do 
důsledků dovedený vědecký styl, symboly a vzorečky připomínající matematickou 
formalizaci, dále grafy, definice apod. (je zajímavé, že projevy podobného, místy až přepjatě 
exaktního přístupu nacházíme i v zakladatelské práci „konkurenční“ teorie skoposu). Jako 
doplnění uvádím, že pro lepší představu by bývalo pozoruhodné uvést některé ukázky 
z Kadeho děl do příloh. 

Významný je postřeh (byť se nachází v poznámce pod čarou, č. 21 na s. 69), že existuje 
rozdíl mezi tituly Kade 1968 (Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung) a Kade 1980 
(Die Sprachmittlung als gesellschaftliche Erscheinung und Gegenstand wissenschaftlicher 
Untersuchung); něco podobného bylo konstatováno i u děl J. Levého, avšak – zdá se – tomuto 
vývojovému aspektu se stále věnuje menší pozornost, než by bylo záhodno. 

Vhodně diplomantka uvádí podstatné termíny dvojjazyčně (česky i německy), včetně 
typografického odlišení u nově zmiňovaných pojmů. Pojednání je jazykově vytříbené, text je 
zpracován téměř bezchybně (drobné korektury jsem vyznačil do výtisku práce). Náročně 
zpracovány jsou i převzaté grafické prvky – různé obrazce a schémata. 
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Pokud bych měl zmínit určité podněty ke zlepšení, jednalo by se o následující: 

V oddílu č. 5 (Recepce) nevyznívá líčení typologie ekvivalence u W. Kollera jako popis 
recepce Kadeho myšlenek; ta je na tomto místě zmíněna jen velmi povšechně. Zde by tedy 
pomohlo koncept Kollerův zcela konkrétně konfrontovat s pojetím Kadeho, např. postavit 
vedle sebe taxonomii ekvivalencí podle pojetí obou teoretiků. 

Termín Gestalt (Gestalt des Kommunikats) by bylo vhodné přeložit jako „tvar“, nikoli 
„podoba“ (podoba komunikátu). Jednak se jedná o ekvivalent zažitý v oblasti psychologie 
a jednak by i zde potom bylo možné hledat další paralely s československou translatologií, 
protože na souvislost např. J. Levého s pojetím gestaltu již bylo v odborné literatuře 
poukázáno. 

 

 

K diskusi navrhuji následující otázky: 

1) Srovnáte-li zmínky o dobové (marxisticko-leninistické) ideologii u Kadeho a např. 
A. Popoviče, nebo i J. Levého, v čem se liší? 

2) Kdybyste na rozpracování tématu či sběr materiálu měla ještě delší čas, jakým 
směrem by se ubíralo Vaše další bádání ve Vám známé primární či sekundární 
literatuře? 

 

 

Shrnutí 

Jedná se o svým způsobem průkopnickou práci: V rámci německého oddělení ÚTRL je to 
první medailon významného translatologa z dané jazykové oblasti zpracovaný jako 
kvalifikační práce. Diplomová práce se vyznačuje vynikající jazykovou úrovní a úrovní 
technického zpracování. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

 

V Praze dne 3. září 2019 

 

 

       Tomáš Svoboda 


