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Diplomová práce Agáty Ebrové je ve všech ohledech mimořádná: je výsledkem výjimečné 
kombinace teoretické průpravy a zapojení do konkrétního výzkumného úkolu, jehož se 
diplomantka jako členka týmu přímo účastnila. Text, který na 80 stranách popisuje teoretická 
východiska, projekt CREAMY i konkrétní zpracování vybraných hesel, je v podstatě 
čtenářským potěšením. Agáta Ebrová sepsala svou práci precizním, stylisticky vybraným 
jazykem se smyslem pro relevantní detail. Nejenže tedy splnila stanovená kritéria, ale dalece je 
též překročila. 
 Diplomová práce je rozdělena do dvou základních částí: teoretické a praktické. 
V teoretické části nás diplomantka zasvěcuje do projektu CREAMY („Calvino Repertoire for 
the Analysis of Multilingual Phraseology“), jehož cílem je vybudování rozsáhlé databáze 
víceslovných lexémů získaných z různých jazykových mutací textů Itala Calvina. Teoretická 
část pak pokračuje dvěma kapitolami věnovanými typologickému popisu zkoumaných jazyků 
(italštiny a češtiny) a definici víceslovných výrazů (jako jsou frazémy, kolokace či obecně to, 
co italská lingvistika nazývá espressioni polirematiche). Praktická část je věnována detailnímu 
popisu zpracování hesel. Diplomantka zde na konkrétních příkladech (pelle e ossa – kost a kůže, 
non chiudere occhio – neusnout) představuje základní parametry databáze. V dalších 
podkapitolách je prezentována minuciózní kvantitativní a kvalitativní analýza. Oba 
komplementární náhledy přinášejí mnoho zajímavých poznatků a ukazují budoucí využití této 
databáze.  
 Jak už jsem naznačil, diplomové práci Agáty Ebrové skutečně není co vytknout. Rád 
bych proto jen položil pár otázek. 
 1) Pokud jde o pole „ekvivalence“, zdá se mi, že typologie formální a sémantické shody 
je nesmírně členitá. Uvažovala diplomantka o nějakém zjednodušení (byť za cenu vyšší 
„hrubosti“ výsledné typologie)? 
 2) Jsou v instrukcích k databázi dobře vymezeny jednotlivé parametry? Např. je nějak 
závazně definován rozdíl mezi „archaico“ a „obsoleto“? Z pozn. 13 na s. 20, která se ovšem 
týká jiného parametru („locuzione formula“), usuzuji, že tomu tak není a že je tedy 
spolupracovník odkázán na často subjektivní rozhodování. To je mj. patrné i z dalších 
diplomantčiných charakteristik. 
 3) Osobně bych možná uvítal kritičtější diskusi některých teoretických pojmů (mám 
trochu dojem, že se Agáta Ebrová omezuje jen na – jinak skvělé a výstižné – résumé současných 
přístupů (Masini, De Mauro, Voghera, D’Achille aj.) a nechce se pouštět do (nekonečné…) 
diskuse o tom, co je „polirematica“ a co už ne. Jen příklad: na 38 zmiňuje otázku „soudržnosti“ 
vnitřních složek v daném výrazu a přebírá příklady od Masiniové, které jsou však 
problematické (např. proto, že je tu vedle sebe uscita di sicurezza a luna di miele, ačkoli je zde 
velký rozdíl daný (ne)kompozicionalitou významu). 
 4) Zaujal mě samozřejmě jako jeden z výsledků kontrastivní analýzy „trend“ (nazval 
bych to spíše tendencí) používat jednoslovné výrazy jako ekvivalenty víceslovných jednotek, 
který není dán čistě typologicky, ale závisí často na individuální volbě překladatele.  
 5) S tím volně souvisí i odkaz na překladatelské univerzálie M. Bakerové (na s. 70) – 
jen trochu pedantsky dodám, že by bylo vhodnější uvést odkaz přímo na práci M. Bakerové (je 
citována prostřednictvím článku L. Chlumské) 



 
Na závěr upozorním na jeden z mála drobných překlepů (což je samo o sobě známkou 

pečlivé revize), který je však patrný právě proto, že jde o popis jednoho z polí v databázi (s. 47 
Aggiungi Tradizione místo Traduzione). A pak také nešťastná záměna křestního jména u 
překladatele (na s. 72 je jistě míněn Libor Piruchta, nikoli Zdeněk). 
 
 Závěrem jen zopakuji to, co jsem uvedl hned na začátku. Diplomová práce Agáty 
Ebrová je velice zdařilým, vyspělým a zajímavým textem, který k obhajobě vřele doporučuji. 
A samozřejmě navrhuji diplomovou práci hodnotit jako výbornou. 
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