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Magisterská diplomová práce Terezy Hamákové se zabývá problematikou správy 
terminologie včetně případové studie vzniklé ve spolupráci s profesní asociací Jednota 
tlumočníků a překladatelů (JTP).  
 
Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Autorka postupuje zcela 
v souladu s požadavky na diplomové práce kladenými, popisuje jednak stav zkoumané 
problematiky včetně absolventských prací, jednak se zamýšlí nad možným dalším využitím 
svého výzkumu (hlavně empirické části). 
 
Teoretická část má kromě jiného představit problematiku terminologie obecně. Chce tak 
učinit v celé šíři – včetně toho, jak je možno terminologii chápat (alespoň jsem nenašla 
zmínku, že by autorka chtěla pracovat jen s vybranými zdroji či jen z určitého úhlu pohledu, 
naopak píše: „V této části bude terminologie vymezena a definována jako obor […]“, dále: „Z 
metodického hlediska prostuduje autorka v první řadě dostupnou literaturu včetně online 
zdrojů […]“, str. 10). Tento počáteční úsek práce (kapitola 2.1, obzvláště pak oddíly 2.1.1 až 
2.1.3) bohužel považuji za kámen úrazu. Je mi jasné, že práce vznikala především kvůli části 
empirické (jak tomu často bývá a je to tak v pořádku), navíc byla iniciována konkrétním 
členem profesní asociace, a teoretické poznatky bylo třeba doplnit kvůli tomu, aby se jednalo 
o plnohodnotnou diplomovou práci. Teorii by však bývalo dobré hlouběji nastudovat, 
případně konzultovat s příslušnými odborníky tak, aby v diplomové práci nechyběly 
relevantní zdroje a informace. Diplomantka bohužel nepracuje s klasickými díly z oblasti 
české terminologie a terminografie, které by objasnily nebo prohloubily některé v těchto 
kapitolách načrtnuté informace a úvahy (z autorů by mohla být ocitována nedávno zesnulá 
Běla Poštolková, O české terminologii (et al., 1983), Odborná a běžná slovní zásoba současné 
češtiny (1984)). Podobně sporně, a tudíž příliš zjednodušeně diplomantka pracuje se vztahem 
terminologie a lexikografie (str. 13). Pro své výklady v této části práce využívá jen jednoho 
zdroje (Rey 1995). Opravdu však lexikografie postupuje vždy „sémasiologicky“? Proč 
diplomantka nesáhla alespoň po dalším klasickém díle Manuál lexikografie (Čermák – Blatná, 
1995), kde se mohla dozvědět nejen k lexikografii, ale i k terminologii mnohem více? Nebylo 
by na místě zde vysvětlit také pojem terminografie? Vzhledem k tomu, že autorka pracuje 
s materiálem českým (poskytnutým JTP) a zaměřuje se na češtinu jako hlavní jazyk, je 
překvapivé, že české zdroje (a že na poli terminologie jsou české práce zdroji váženými, viz 
pražská terminologická škola, R. Kocourek) ponechává zcela stranou. Jako další prameny pro 
tuto část diplomové práce bych očekávala práce z pera německy píšících terminologů či 
terminografů, protože autorka sama němčinu studuje / studovala (alespoň Arntz – Picht – 
Schmitz, Einführung in die Terminologiearbeit, 7. vyd. 2014) (dvě jiné anglicky psané práce 
Schmitzovy přece jen zmiňuje v pozdějších oddílech práce). Kapitola Historie terminologické 
práce by myslím také kromě Šimečkové, od které je zde zmíněna kniha nezaměřující se 
vyloženě na terminologii, ale publikace obecnější (O němčině pro Čechy, 1995), mohla být 
doplněna o postřehy z děl v tomto kontextu závažnějších (uvádí např. Bozděchová 2007, 
Teorie terminologie v historických a obsahových proměnách). 



 
I přes tyto výtky je diplomová práce Terezy Hamákové potřebnou studií z oblasti, které se 
(jak sama píše) dosud příliš mnoho absolventských prací nevěnovalo.  
 
Empirická část (převod již existujících glosářů do nově vzniklé databáze, jejich zpracování a 
třídění včetně klasifikačního systému a návrhu šablony k formátování glosářů) je více než 
chvályhodná. Autorku jistě stála mnoho času a úsilí, a navíc bude v budoucnu oceněna při 
„opravdové“ překladatelské / terminologické práci. 
 
Kladně hodnotím také autorčin praktický přístup k problematice a její pohled do budoucna, 
kdy počítá s dalšími kroky ve zpracování a čištění databáze, čehož se mohou ujmout i např. 
studenti ÚTRL FF UK. Na práci se také ukázala vynikající technická zdatnost autorky.  
 
Diplomová práce je psána vhodným jazykem a stylem, je téměř bez formálních nedostatků a 
chyb, za což si autorka také zaslouží pochvalu. Menší nedostatky jsou zvýrazněny ve výtisku 
práce, který jsem měla k dispozici (chybně např. koncovka -a u pl. neutra, str. 51, chybná 
interpunkce, str. 52, apod.). 
 
Velice kladně hodnotím ukázkové zpracování bibliografie, stejně tak příloh včetně tabulek a 
glosářů. 
 
Diplomovou práci Terezy Hamákové doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou 
velmi dobře. 
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