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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Cognitive salience and its effects on the translation 
process: Going beyond translation universals 

 
Tereza Sloupová 

 
Předložená bakalářská práce se skládá ze tří částí: souhrn relevantní odborné literatury, 
popis experimentů a výsledky  a jejich interpretace.  
 
Autorka nejdříve uvádí, jak se vyvíjí výzkum translatologie, počínaje preskriptivním a 
konče novějším deskriptivním-empirickým-mezioborovým výzkumem. Tato první část 
nejenom poskytuje informativní přehledový popis odborné literatury, ale přesvědčivě 
argumentuje, že by proces překládání měl být zkoumán jako jedna z bilingvně-
kognitivních operací a odůvodňuje autorčinu volbu cílového tématu: hypotézu 
Halversonové, kterou by mohly podpořit kognitivní věda Rosche a kognitivní gramatika 
Langackera. Velm oceňuji autorčinu diskusi o práci Jiřího Levého, který už v 60. letech 
postřehl lexikální tendence přeložených textů, jež pak rozvíjí Halversonová dále. To  
považuji za důležitou informaci pro čtenáře mimo českou akademickou obec. 
 
Po zkoumání „terénu“ následuje pokus měřit kognitivní výraznost („salience“) 
potenciálních českých ekvivalentů výchozího anglického slova. Na rozdíl od Halversonové 
metody založené pouze na frekvenci v monolingvním korpusu, autorka se snaží přiblížit 
ke kognitivní výraznosti triangulací: (1) průzkumem, s jehož pomocí se má identifikovat 
prototypičnost a bázová kategorie ze skupiny synonym (zúčastnilo se ho 175 
respondentů), (2) frekvencemi slov v monolingvním českém korpusu, a (3) frekvencemi 
slova v anglicko-českém paralelním korpusu.   
 
Ústředním bodem práce je pilotní  studie: experiment, jehož se zúčastnilo 15 
respondentů. Účastníci měli za úkol přeložit větu, ve které by mohl podle autorky při 
volbě českého ekvivalentu nastat určitý typ simplifikace nebo generalizace prvotního 
významu výchozího anglického slova. Respondenti nejdříve přeložili větu rychle pod  
časovým tlakem, pak odpověděli na „reflektivní dotazy“ (např. zda je napadají další  
možná synonyma místo slova, do  jaké míry mají jistotu o expresivitě či specificitě slova, 
které vybrali). Autorčina metoda v této části experimentu je inovativní tím, že zahrnuje  
nejenom  kategorie s jasnými členy (boty) ale i oslovení partnera  a výrazy na upuštění 
páry.    
 
K práci mám následující dotazy a připomínky. 

• k Tabulkám 2-6:  
o Autorka mohla uvést konkrétní příklad, jak počítala „Averages of all 

catetgory members“, které jsou v prvním sloupku.  Mohla též uvést 
znormalizované frekvence (instances per million) místo  absolutních 
frekvencí v druhém a třetím sloupcích, aby čtenář mohl srovnat, zda se 
liší výsledky v monolingvním korpusu a  paralelním korpusu. 

• Výklad experimentu, kde se střídají gramatické časy, je podle mě poněkud 
matoucí (např. str. 39 a 46).  
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• Dotazy 

o V jazykovém průzkumu se často zadávají „trap questions“ pro kontrolu, 
zda respondenti pochopili jak mají odpovídat  na trigger, aniž by věděli, že 
nepatří mezi „skutečné“ dotazy, které zajímají výzkumníka. Takové dotazy 
umožňují odfiltrovat nerelevantní odpovědi. Uvažovala o tom autorka?  

o Ráda bych věděla, zda existovali stejní respondenti v průzkumu  kognitivní 
výraznosti  a v překládání. Kdyby respondent odpovídal na oba úkoly, 
zkušenosti z prvního úkolu (identifikace prototypů a bázových kategorií) 
by mohly pak ovlivnit v druhém úkole vnímání slov při překládání vět. 

o O cílovém slově „honey“   
§ Ráda bych věděla jak se má vnímat konstruál (construal) těchto 

slov, zvláště když je diskuse o jeho specifické simplifikaci. (Funkce 
oslovení „honey“ může záležet na regionu  a společenském 
prostředí. Moje osobní zkušenost, např., z New Englandu, je, že se 
používá „hun“ nebo „hon“ (kratší tvar „honey“) nejspíš dětem 
nebo cizím lidem jako (poněkud patronizující) přátelský výraz.)  

o O korpusech 
Anglické věty v experimentu se nejspíš dají očekávat 
v každodenních ústní konverzacích. Uvažovala autorka o ORAL 
korpusu místo  SYN2015 na extrakci frekvencí slov? Pokud vím, 
SYN2015 reprezentuje psanou češtinu. 

o Ráda bych se zeptala na autorčin názor, zda přeložené texty z  češtiny do 
angličtiny mají potenciál ovlivnit vývoj češtiny.  

 
Autorčina práce je napsána celkem solidní angličtinou s logickou strukturou, zejména 
v první polovině textu, a s konzistentní bibliografickou konvencí. Prameny, používané 
autorkou, odpovídají tématu a rozsahu práce. Autorkou navržený experiment je adekvátní 
pro pilotní studii bakalářské práce.   
 
Celkově touto prací autorka jednoznačně prokázala badatelskou úroveň, která je 
předpokladem pro úspěšné splnění nároků kladených na kvalitní bakalářský výzkum, jak 
po stránce formální, tak obsahové, včetně požadavku originálního přístupu.  
 
Navrhuji práci Terezy Sloupové hodnocení „výborně“. 
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