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Posudek diplomové práce Ingy Ligay Problematika kondenzace při překladu z ruštiny 
do češtiny 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou kondenzace v češtině ve srovnání 

s ruštinou. Diplomantka pečlivě prostudovala českou i ruskou odbornou literaturu, která se 

danou problematikou zabývá, a jejímu důkladnému rozboru věnovala úvodní kapitoly své 

práce. Prokázala tak schopnost uvažovat o problému a vytvářet si svá vlastní východiska. 

Důležitým se stává především to, jak pojem kondenzace vymezuje. Opírá se o kritéria 

substituovatelnosti a dále pro kondenzátor považuje za nutné přítomnost dějového výrazu. 

Podle materiálu se domnívám, že z centra pozornosti tedy vylučuje ty prostředky, které nejsou 

neurčitými slovesnými tvary nebo nejsou přímo odvozeny ze sloves. Kapitola IV. však počítá 

i s kondenzací založenou na jmenných predikátorech nevětné povahy, což by znamenalo, že 

se v úvahu berou i kritéria syntaktická. Prosím proto diplomantku, aby své stanovisko při 

obhajobě diplomové práce ještě jednou ujasnila. 

V kapitolách orientovaných na analýzu jazykového materiálu se diplomantka zamýšlí nad 

tím, které kondenzační prostředky si navzájem v češtině a ruštině konkurují. Jako podklad si 

proto volí ruské originály ajejich překlady do češtiny, přičemž sleduje dva jevy: možnost 

dynamiky užití jednotlivých kondenzačních prostředků ve dvou časově vzdálených českých 

překladech a rozdíly v užití těchto prostředků v textech z různé funkčně stylové oblasti (styl 

umělecký x styl odborný). 

Hlavní pozornost se věnuje přechodníkovým konstrukcím. Autorka důsledně uvádí ruský 

originál a porovnává jej s českými překlady a zároveň připojuje syntaktickou charakteristiku. 

Tyto charakteristiky jsou většinou výstižné, přesné, pouze u některých bych o jejich 

oprávněnosti pochybovala (str. 47, příkl. 21 - jde o věty vedlejší přívlastkové, nikoliv místní; 

str. 53, příkl. 4 - zvýrazněná česká verze má charakter věty hlavní, nikoliv příslovečného 

určení účelu; str. 54, příkl. 15. - z kontextu nelze jednoznačně syntaktickou funkci poznat, 

avšak funkce přív lastku je nepravděpodobná; str. 56, příkl. 16 - nej de oj menný tvar 

adjektiva, nýbrž o příčestí mající funkci doplňku; str. 57, příklad 22 - kontext je opět 

nedostatečný, avšak z užití předložky k lze spíše ovažovat o příslovečném určení účelu než 

pi"íčiny; str. 59, příkl. 45 - jde o větu vedlejší přívlastkovou, nikoli příčinnou). 

Analýza ukazuje, že přechodníky jsou i v českém odborném textu spíše okrajovým jevem a 

že se především dává přednost prostředkům jmenným .. 
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Jiným kondenzačním prostředkům byla věnovaná pouze okrajová pozornost, proto 

vyvozené závěry nejsou pro čtenáře zcela přesvědčivé. 

Pokud jde o připojené tabulky v příloze č. 1, jeví se mi jako nevhodné, že autorka při výčtu 

konkurenčních prostředků nevychází důsledně od syntaktických funkcí, nýbrž hlediska kříží. 

Další doplňující přílohy podávají stručné informace o autorech, z jejichž děl diplomatka 

excerpovala, překladatelích a stylu uměleckém a odborném. 

Není jistě jednoduché napsat diplomovou práci v jiném než rodném jazyce. Proto je nutno 

ocenit, že stylizace je na poměrně dobré úrovni, i když (zřídka) některá místa svědčí o určité 

nepozornosti (označila jsem je v rukopise; za všechny uvádím pouze odst. ze str. 15: Ještě J 

Kurilovič, který vysvětluje pojem syntaktické derivace na přikladu abstraktních podstatných 

jmen s významem vlastností, odvozených od odpovídajících jim přidavnýchjmen, které hrají 

roli predikátu: podstatná jména abstraktníjako by shrnují celou větu, opíraje se přitom na 

její predikát. V textu jsem také vyznačila některé překlepy a interpunkční nedostatky (str. 1, 

4,6,8,26,28,32,37,61,63,71,74. 

Předložená práce splňuje základní požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. Navrhované hodnocení: ct,ir~ 

Doc. dr. Eva Hošnová, CSc. 

·~o 'CJ.. 
I 


