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Diplomová práce T. Hamákové je velmi případným zpracováním tématu správy 
terminologie, které jsme v českém prostředí doposud postrádali. Práci neposuzuji ani jako 
čtenář přistupující k problematice „z vnějšku“, ani například jako konzultant, který je 
k dispozici jen během konzultačních hodin. Naopak, byl jsem s diplomantkou v kontaktu 
v průběhu tvorby strategie a následné implementace zvoleného postupu v rámci případové 
studie, a to (slovy z diplomové práce) jako jeden z „koordinátorů projektu“. Mohu tedy o její 
snaze a píli referovat přímo, a rád tak zde činím v pozitivním světle. 

 

Práce je přehledně rozdělena na dva oddíly, teoretický a empirický. Teoretická část je 
dostatečně obsažná, což je přínosné, vezme-li se v úvahu absence srovnatelného 
syntetického pojednání v našem prostředí. Kladně také hodnotím srozumitelnost pojednání, 
náležité odkazování na použité zdroje a jejich vhodnou volbu.  

V empirické části je zvolen vyvážený deskriptivní přístup a v rámci popisu případové 
studie je pak deskripce činností zasvěcená a věcná. Na jednu stranu tak vznikla v prostředí 
ÚTRL nezvykle aplikovaně zaměřená kvalifikační práce, na druhou stranu toto (dílčí) 
empiricko-aplikační zaměření, tato „užitečnost“ práce je jistě velkým přínosem 
k propojování akademické a profesní sféry a je potřeba ji ocenit. 

Práce obsahuje řadu grafických prvků (snímky obrazovky) a názorných tabulek, 
které v souhrnu ještě více přispívají k přehlednosti a poutavosti pojednání. Opomenout 
nelze přílohy, z nichž bych rád vyzdvihl Přílohu č. 3 – Návod na tvorbu nových glosářů, což je 
přehledný průvodce tvorbou glosářů na základě šablony, tedy ve formátu umožňujícím 
bezproblémový import do terminologické databáze JTP. 

Práce je zpracována téměř bezchybně z hlediska jazykového i technického (drobné 
korektury či návrhy jsem vyznačil do výtisku práce). 

 

Pokud bych měl přeci jen zmínit určité (byť drobné) výtky, doporučil bych přesunout 
poslední odstavec oddílu 2.2.2 (Preskriptivní správa terminologie) do oddílu 2.2.3 
(Terminologická normalizace), kam obsahově patří spíše. Jistý korektiv je rovněž na místě 
u zmínky o „absenci výuky na Ústavu translatologie, v rámci níž by studenti mohli získat 
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o této problematice povědomí a případně si osvojit některé základní pracovní postupy“ 
(s. 64). Pokud jde konkrétně o správu terminologie, již několik let je součástí kurzu 
počítačem podporovaného překladu (jak na bakalářské, tak magisterské úrovni) i průprava 
v zakládání terminologické databáze v programu SDL Trados Studio (tedy práce 
s MultiTermem), včetně následného plnění databáze termíny. Rovněž se procvičuje práce 
s termíny během tzv. interaktivního překladu (funkce „Add new term“, ukázka toho, jak se 
v programu zobrazuje rozpoznaný termín a jak program umožňuje rychlé vložení 
ekvivalentu do překladového textu. 

 

Pokud jde o výhled do budoucna (což zde uvádím jen jako doplnění a pro informaci), 
JTP zamýšlí zpřístupnit výslednou databázi veřejnosti v její bazální verzi (termín-
ekvivalent), a pro své členy chystá sofistikovaný přístup, umožňující podrobné filtrování 
a dvojí typ exportu: glosář sloužící jako příprava na tlumočení anebo soubor umožňující 
import terminologie do nástrojů CAT. 

 

K diskusi navrhuji následující otázky: 

1) Kdybyste na rozpracování tématu měla ještě delší čas, jakým směrem by se 
ubírala Vaše další rešerše v sekundární literatuře? 

2) Kdybyste měla ještě delší čas na sběr materiálu či empirické činnosti, jakým 
směrem by se ubírala Vaše další praktická činnost v rámci projektu? 

 

 

Shrnutí 

Diplomová práce zcela naplňuje cíle, které si v počátku vytkla. V osobě diplomantky se 
šťastně snoubí jazyková kompetence v angličtině i němčině, což jí umožnilo recipovat 
stěžejní odbornou literaturu k tématu. Jí předložená diplomová práce tak představuje 
v českém prostředí svým způsobem průkopnickou práci k tématu správy terminologie.  

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

 

V Praze dne 3. září 2019 

 

 

       Tomáš Svoboda 


