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"Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu bilaterálních mezinárodních smluvil 

Autorka si přehledně rozvrhla práci do 9 kapitol. V úvodu si stanovila 5 hypotéz, z nichž první tři se 

zakládají na některých závěrech z Umění překladu J. Levého. Po vymezení tématu diplomové práce 

následuje shrnutí problematiky právního stylu a vysvětlení specifik žánru mezinárodních smluv 

včetně charakteristiky právnického přístupu k problematice originál/překlad v daném kontextu, kdy 

se z praktických důvodů hovoří o paralelních textech, namísto tradičního translatologického pojetí, 

v němž figuruje vždy jazyk výchozí a cílový. Tato teoreticko-empirická část (II) se v bodech 2.1. - 2.5. 

zabývá strukturovaně a přehledně jak právním stylem, tak faktory překladatelské analýzy 

mezinárodních smluv a shrnutím jejich konvencí. 

Empirická část (III) je nejrozsáhlejší. Statistickými metodami (zkoumáním četnosti výskytu) různých 

typů mezipropozičních vztahů v souvětích českého a španělského překladového textu dochází 

k výsledkům obsaženým v části IV (Závěr). Ty jsou dále podpořeny grafickým znázorněním některých 

z nich v přílohách (část IX). 

Porovnání hypotéz s výsledky empirického výzkumu zabírá s. 102 - 105. V případě hypotéz 1- 3, 

které vycházely z některých závěrů J. Levého pro oblast uměleckého překladu, je evidentní, že se zde 

porovnávají zcela rozdílné typy funkčních stylů, takže již při takto zadaných hypotézách se dalo 

předpokládat, že výsledky diplomantčina zkoumání tato tři Levého tvrzení, vybraná navíc bez širšího 

kontextu, v podstatě nepotvrdí. Domnívám se, že český právní styl, obecně sledující při překladu 

z cizího jazyka převod velmi těsný, se bude v každém případě rozhodnou měrou lišit od stylu 

uměleckého překladu, kde nejsou dána striktní kritéria, která by zásadně omezovala překladatelův 

idiolekt. Z těchto důvodů považuji srovnání výsledků výzkumu s prvními třemi hypotézami sice za 

správné, avšak s menší vypovídací hodnotou. Naopak potvrzení hypotéz č. 4 a 5 je založeno na 

analýze, která srovnává srovnatelné (tedy administrativní styl český a španělský), takže diplomantčina 

zjištění jsou vskutku relevantní. 

Jistý problém této diplomové práce vidím v oblasti citací a parafrázování názorů různých specialistů; 

zdá se, že ne vždy je jasné, co je (soudě podle dikce) citace, a co pouhá parafráze. V teoreticko

empirické části (II) jsem našel velmi málo (často cizojazyčných) citací v uvozovkách, takže většina zde 

podávaného výkladu či argumentace se jeví jako parafrázované názory autorů uváděných (obvykle na 

konci odstavců) v závorkách. 

Z dílčích problémů mě zaujal odstavec 2.3.4. (s. 25) o nejednotnosti vstupních norem při překladu 

právních dokumentů, o nichž již pojednal ve své diplomové práci student ÚTRL Jan Valenta. Několik 

mých upozornění by se týkalo autorčina stylu, jde však o maličkosti (s. 15 - "se vymezuje z" místo "se 

vyděluje z", apod.). V případě španělského resumé bych se spíše rozhodl pro minulý čas složený. Není 

mi jasné, proč v přílohách nebyla uveřejněna též plná znění zkoumaných textů. 

Přes některé výhrady se mi tato práce jeví jako přehledně a pečlivě zpracovaná, s bohatou použitou 

literaturou a s přesvědčivě graficky pojednanými statistickými souhrny. Práci doporučuji k obhajobě 

s předběžným hodnocením VÝBORNĚ. 
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