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Diplomová práce se zabývá převodem pasivní diateze z němčiny do češtiny při simultánním 
tlumočení. Teoretická část uvádí do problematiky trpného rodu v němčině a češtině, věnuje se 
simultánnímu tlumočení a translatologickým východiskům. Následuje část empirická, která analyzuje 
nahrávky výchozích a cílových projevů a jejich přepisů z archivu jednání Plenárního shromáždění 
Evropského parlamentu. Příkladně je popsána metoda, výzkumné otázky i analyzovaný materiál. 

První kapitola je věnována pasivu v češtině a němčině. Jedná se o základní přehled o možnostech 
tvoření a významech trpného rodu v obou jazycích. Autorka nezachází do podrobností, což ani 
v případě této práce není nutné. Zmiňuje však některé novější, i korpusově založené empirické práce, a 
srovnává je např. s ohledem na četnost pasiva v obou jazycích, přičemž autorčiny postřehy jsou 
relevantní, podložené argumenty i literaturou. Je však velká škoda, že autorka nepracuje s klasickou 
kontrastivní prací Benešovou (Das deutsche Passiv im Vergleich mit dem tschechischen, in: Probleme 
der kontrastiven Grammatik: Jahrbuch 1969, Düsseldorf 1970, dostupné z https://ids-pub.bsz-
bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1200/file/BenesDasdeutschePassivimVergleichmitdemtschechisc
hen1970.pdf), která problematiku trpného rodu (a konstrukcí s man, viz níže) v němčině a češtině 
dopodrobna analyzuje, věnuje se i stylistické stránce této problematiky a jistě by poskytla pro tuto 
diplomovou práci mnoho podnětů, a to i pro výběr vzorků v empirické části. Dále je, co se týče první 
kapitoly, otázkou, do jaké míry je vhodné v psaném odborném textu skloňovat německé termíny a 
přizpůsobovat je české větě (např. werden-Passivu, s. 14), nabízel by se spíše opis, případně zavedený 
termín průběhové pasivum. Tento termín autorka sama v práci jednou uvádí a nijak se vůči němu 
nevymezuje, tedy ho zřejmě za vhodný považuje, i když ho nepoužívá. 

Druhá kapitola pojednává o simultánním tlumočení, jednak o samotném procesu simultánního 
tlumočení, jednak o tlumočnické situaci (tlumočení v Evropském parlamentu). 

Třetí kapitola se pak věnuje translatologickým východiskům, nejprve je pojednáno o interferenci (s. 
24). Toto pojednání je zcela na místě, i když zde trochu postrádám vysvětlení motivace pro uvedení 
tohoto jevu (i když je to nasnadě, přece jen by to přispělo ke koherenci jednotlivých kapitol). Přehled 
pojetí interference v teorii překladu a v teorii tlumočení je však příkladný (s. 24 nn.). Následuje 
pojednání o korpusovém tlumočnickém výzkumu. Třetí část třetí kapitoly se pak zaměřuje na studie a 
výzkumy relevantní pro tuto diplomovou práci. 

Ve čtvrté kapitole autorka seznamuje s metodou a výzkumnými otázkami a uvádí, že „[h]lavním cílem 
analýzy je identifikovat a popsat tendence v převodu pasivních struktur v simultánním tlumočení a 
spekulovat o jejich vzniku a příčině“, přičemž využívá kvantitativního výzkumu s prvky výzkumu 
kvalitativního. Toto se autorce beze sporu podařilo. 

V kapitole páté věnující se materiálu autorka popisuje, že kromě pasivních vět (tzv. werden-Passiv a 
sein-Passiv) byly vybrány také „[…] jako zástupce pasivních parafrází konstrukce s man.“ Odborná 
literatura konstrukce s man nezařazuje jednoznačně mezi pasivní parafráze (Beneš, 1970), ale autorka 
správně uvádí, „[…] že stejně jako pasivum plní funkci anonymizace agentu.“ Kritéria pro výběr 
materiálu jsou zcela relevantní. 



Šestá kapitola představuje vyhodnocení dat, autorka sleduje, zda byly zkoumané struktury 
přetlumočeny ve stejném slovesném rodě, nebo ne (existovaly tři možnosti: pasivní – pasivní, pasivní 
– aktivní, aktivní – pasivní). Zde se vyplnil autorčin předpoklad, že první možnost bude nejpočetnější, 
třetí možnost nejméně častá. Zajímalo by mě, na základě kterých zdrojů uvádí autorka toto tvrzení 
(zdroj chybí): „Ačkoli je opisné pasivum v českých kodifikačních příručkách řazeno spíše ke 
knižnímu stylu a zvratné pasivum se považuje za stylově neutrální, případně za hovorovou formu 
[…]“. Jsou příručky v tomto aspektu zajedno? Dále upozorňuji na chybný tvar pasivu (s. 42) 
v genitivu, správně je pouze pasiva. 

V sedmé kapitole se autorka věnuje diskusi, shrnuje výsledky svého šetření a vhodně srovnává 
s dalšími zdroji, např. se studií Rytel-Schwarzové, která je zmíněna jednak zde, jednak už v první části 
práce na s. 17, avšak ani na jednom místě není řádně citována. I podle toho, že autorka u této 
badatelky uvádí křestní jméno (u jiných citovaných autorů tomu tak není), soudím, že se jedná o 
sekundární citaci podle Kusové (2017). Za účelem uvádění výsledků Rytel-Schwarzové bych 
doporučila původní zdroj dohledat, řádně ocitovat a uvést v bibliografii. Co se týče citací: jak autorka 
odlišuje citaci pouze se jménem, např. s. 17: Kusová (2017), a s doplněním „srov.“, např. s. 49: srov. 
Kusová (2017)? Z uvedených dvou příkladů to není zřejmé. (Na s. 16, 17 jsou citace pouze se 
jménem, na s. 49 jsou všechna jména opatřena „srov.“.) Dalším problémem je, že autorka 
v podkapitole 7.4.2 pracuje s pojmem modalita (s. 51), tento termín však v teoretické části (ani zde) 
nezavádí. I vzhledem k možné šíři chápání tohoto termínu je pojednání o něm tudíž nedostatečné, bylo 
by bývalo nutné ho nejprve teoreticky ukotvit. To se týká i pojmu doslovnost v podkapitole 7.4.1. 
(Autorka píše, že se jedná o okrajové fenomény, co se týče výzkumu v předkládané diplomové práci – 
i tak bych však považovala za nutné se s nimi nejprve vypořádat teoreticky alespoň zde.) 

I přes nepříliš velké množství vzorků se autorce daří vypozorovat určitou tendenci v tom, jak jsou 
pasivní struktury mezi němčinou a češtinou během tlumočení převáděny, avšak závěry mohou být 
pouze velmi opatrné. Pro potvrzení uváděných tendencí by se muselo sáhnout po mnohem větším 
vzorku a provést hlubší analýzu (čehož si je autorka vědoma). 

Závěr shrnuje podstatné poznatky plynoucí z diplomové práce. 

Delší citace jsou vhodně odsazeny, pro přehlednost by se dalo využít jednoduchého řádkování či 
menší velikosti písma. 

Někde drobnější typografické nedostatky, např. různé druhy horních uvozovek u citací v angličtině (s. 
27 v poznámce pod čarou), další typ (dolní uvozovky) se pak objevuje ještě na s. 29, 30 atd. 

Překlepy se vyskytují minimálně (např. v prohlášení chybí zřejmě slovo práci). 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci Anny Koutské k obhajobě a navrhuji ji 
ohodnotit známkou velmi dobře, o konečném výsledku rozhodně obhajoba. 

 

 

 

V Praze dne 19. 6. 2020    Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., oponentka 


