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Diplomová práce Andrey Čapkové se zabývá překladem marketingových textů mezi němčinou a 
češtinou. V teoretické části autorka pojednává o oblasti marketingu, resp. reklamy a charakterizuje 
příslušné marketingové/reklamní texty psané jak v němčině, tak v češtině, definuje pojmy, se kterými 
dále pracuje (zejména adaptace, lokalizace, transkreace). Empirická část obsahuje translatologickou 
analýzu vybraných článků propagačního časopisu společnosti, která vydává svůj časopis původně v 
němčině (v Rakousku) a na území ČR vydává jeho českou mutaci. Součástí empirické části práce je také 
rozhovor s pracovnicí marketingového oddělení společnosti (její pobočky v ČR). 

Práce se zaměřuje zejména na otázku, zda lze v analyzovaných textech (dostupných jak v německém 
originále, tak v českém překladu, resp. v české mutaci) najít prvky transkreace (dle kritérií Daniela 
Pedersena, 2014 a 2016, a Niny Sattler-Hovdar, 2016) a zda (nebo do jaké míry) byly překladové texty 
adaptovány pro potřeby českého zákazníka a trhu. Autorka ve své práci potvrzuje, že postup transkreace 
byl využit hojně, přičemž je však míra adaptace nižší, než bylo očekáváno. 

Diplomová práce jasně uvádí cíl, metodu a přehled stavu zkoumané problematiky včetně nejnovější 
literatury i absolventských prací na obdobná témata a včetně jasně formulovaných výchozích hypotéz 
(převod textů bude odpovídat procesu transkreace a analýza prokáže vysokou míru adaptace potřebám 
cílového trhu). 

Teoretická část je velice dobře zpracována a strukturována, autorka pracuje s relevantní lingvistickou 
literaturou jak pro oblast českou, tak německojazyčnou, všímá si specifik reklamních textů v obou 
jazycích. Součástí je také kapitola o regulaci reklamy v Česku a Německu, kde jsou vedle obecného 
pojednání uvedeny aktuální informace (z let 2020 a 2021). Autorka dále pojednává o pojmech adaptace, 
lokalizace a transkreace z hlediska translatologického a nastiňuje zejména pojetí Daniela Pedersena 
(2014 a 2016) a Niny Sattler-Hovdar (2016), se kterými dále pracuje v empirické části. Popis 
jednotlivých pojmů je vhodně vizualizován pomocí tabulek. Součástí teoretické části práce je rovněž 
popis translatologického modelu Kathariny Reiß (1971), který je v empirické části vhodně doplněn o 
další poznatky zejména z hlediska transkreace. 

V empirické části je patřičným způsobem popsána metodologie včetně výběru textů, postupu analýzy a 
metodiky rozhovoru. Autorka dále prezentuje výsledky rozhovoru a translatologické analýzy, pro kterou 
vybrala 15 jedno- i vícestránkových článků, jež byly pro účely analýzy rozděleny do tří skupin podle 
typu a tematiky článků. Analýza je velmi podrobná, její výsledky jsou prezentovány v přehledných 
tabulkách. Motivace pro výběr a popis jevů je vždy patřičně uvedena, autora pracuje též s relevantní 
literaturou pro jednotlivé jazykové jevy (slovníky, příručky, např. Duden, DWDS, Internetová jazyková 
příručka). 

Diplomová práce přináší cenné informace o tom, jakými procesy procházejí texty psané původně 
německy a adaptované pro český trh, a to včetně obrazového materiálu. Dozvídáme se také o 
možnostech, které má česká redakce k dispozici (kreativní postupy blízké tvorbě původního textu) a co 



by naopak mělo zůstat stejné jako v originále. Vhled do této problematiky je i díky kvalitně 
zpracovanému rozhovoru velmi podrobný a bude jistě inspirovat další diplomové práce, které se budou 
zabývat obdobnou tematikou, ať už pro jiné typy textů nebo pro odlišné jazykové páry. 

Z hlediska jazykového a formálního je diplomová práce zpracována příkladně. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci Andrey Čapkové k obhajobě a navrhuji ji 
ohodnotit známkou výborně, o konečném výsledku rozhodně obhajoba. 

 

V Praze dne 2. 9. 2021    Mgr. Věra Kloudová, Ph.D., vedoucí práce 

 

 


