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Diplomová práce A. Čapkové je relevantní sondou do oblasti výzkumu praxeologie překladu. 
Práce je rozdělená na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se autorka zabývá 
vymezením překladu v užším slova smyslu, a to oproti pojetím, jako je adaptace, lokalizace 
či transkreace. V empirické části se zabývá (translatologickou) analýzou marketingových 
komunikátů z němčiny do češtiny, s přihlédnutím ke specifikům příslušného textového 
druhu/typu. 

V práci jsou vytyčené dvě hypotézy: 1) „translatologická analýza článků vybraného 
propagačního časopisu prokáže při převodu z německojazyčného originálu do češtiny 
vysokou míru adaptace potřebám cílového trhu“ a 2) „převod marketingových textů… bude 
odpovídat procesu, jenž se v praxi nazývá transkreací“ (str. 14n). Diplomantka v závěru 
práce konstatuje částečnou verifikaci první hypotézy: Při překladu zkoumaných článků 
propagačního časopisu sice byla zvolena adaptační strategie, avšak „míra této adaptace 
v samotných textech analyzovaných článků… měla určité hranice – mnoho článků bylo do 
jisté míry ochuzeno, jelikož docházelo k řadě vynechávek, které nebyly adekvátně 
nahrazeny“ (str. 111). Druhá hypotéza byla verifikována převážně – „v mnoha ohledech lze 
převod těchto textů pokládat za transkreaci“ –, i když opět nikoli zcela: „Vzhledem k tomu, 
že jedním ze znaků transkreace je právě i vysoká míra adaptace potřebám cílového trhu, lze 
výslednou podobu článků považovat za transkreaci pouze částečně“ (tamtéž). 

Práce si všímá aktuální a relevantní sekundární literatury, a to v několika cizích 
jazycích. Vyznačuje se vhodnou logickou strukturou, odpovídající návazností textových 
a tematických celků. Jediná moje výtka z hlediska výstavby a myšlenkového navazování 
textu směřuje ke konci oddílu „Přehled stavu zkoumané problematiky“, kde by bylo vhodné 
poukázat na specifické desideratum, chybějící aspekt či hlavní výzkumnou otázku, jež 
zůstává neprobádaná, čili ono „bílé místo“, které práce hodlá zaplnit. Je pravda, že za 
uvedeným oddílem bezprostředně následuje pasáž „Výchozí hypotézy“, kde je ona výzkumná 
otázka formulována pomocí formalizovaných hypotéz, avšak jaksi chybí explicitní propojení 
těchto dvou oddílů. 

Vhodně jsou kontrastovány jazykové charakteristiky reklamních textů v němčině 
a v češtině (i když s ohledem na specifika reklamy z hlediska regionálního ukotvení by bylo 
vhodné ještě odlišit alespoň základní varianty němčiny). Dostačující je rovněž vymezení 
pojmů adaptace, lokalizace a transkreace, přičemž značný přínos práce spočívá právě 
v rozpracování problematiky třetího z uvedených termínů. 
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Translatologická analýza textového materiálu je pečlivá, velmi kvalitní, podrobná, 
terminologicky zcela přiléhavá a materiál je přehledně prezentován, včetně tabulkového 
rozvržení. Pokud jde o metodu analýzy, diplomantka se vhodně rozhodla „vycházet… 
z modelu Kathariny Reiß, který bude rozšířen o poznatky teoretiků zabývajících se 
transkreací v marketingu a reklamě“ (str. 8). 

Pokud jde o zhodnocení poznatků získaných v analytické části (čili o explanaci), 
postrádám upřesnění procesní stránky překladové činnosti. Vzhledem k tomu, že 
„autorství textů se ... v české mutaci ... přisuzuje… kolektivně celé české redakci“ 
(str. 65), bylo by potřeba detailněji doplnit, jak probíhá spolupráce mezi překladateli 
a revizními pracovníky / korektory, a to nad rámec konstatování, od koho ke komu text 
směřuje. Zde je podstatné, zda např. existuje nějaký interní styleguide, zda se uplatňují psaná 
či nepsaná pravidla, jichž se mají účastníci procesu držet apod. Bez přihlédnutí k těmto 
procesním omezením má totiž explanační aspekt analýzy samotného výsledku (translátu) 
jen dílčí vypovídací hodnotu. Kromě toho do překladového procesu (na různých úrovních) 
dnes již běžně zasahují technologie. Nedozvídáme se tak například, zda se využívá nástrojů 
počítačem podporovaného překladu, popřípadě zda je k dispozici závazný terminologický 
zdroj (v elektronické či jiné podobě). 

Z formálního a jazykového hlediska lze práci vytknout jen máloco, i typografické 
zpracování je na výborné úrovni. Snad jen výraz „prohozený slovosled“ (str. 61) by přeci jen 
mohl spíše znít slovosled „invertovaný“. 

 

K diskusi navrhuji následující otázky: 

1) Objektivně a nezaujatě konstatujete, že se v překladu pracuje s tvarem instrumentálu 
množného čísla ‚chmury‘, a to „navzdory kodifikaci“ (str. 61). Jaké je Vaše stanovisko 
k tomuto problému (kodifikace vs. úzus) jako překladatelky, tedy expertní jazykové 
uživatelky češtiny? Kdybyste text revidovala, jaké řešení byste doporučila? 

2) Na několika místech zmiňujete, že v rakouské centrále společnosti byly realizovány 
„zkušební překlady“ některých částí časopisu. Co si pod tím představit? Zpětný překlad 
(back translation)? Nebo se tím má na mysli překlad realizovaný na zkoušku při náboru 
překladatelů? 

 

Shrnutí 

Celkově konstatuji, že diplomantka ve své diplomové práci vyšla z relevantní literatury 
a náležitě si osvojila potřebné teoretické zázemí. Podstatný přínos práce spočívá v tom, že 
poukazuje na dynamický směr v praxeologii překladu, a to transkreaci. Byly vytyčeny dvě 
hypotézy, jež autorka náležitě ověřila. Zjištěné jevy pak reflektovala a shrnula 
v informativním závěru. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

 

V Praze dne 2. září 2021 

 

 

 

       Tomáš Svoboda 


