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Posudek diplomové práce Bc. Agáty Ebrové Víceslovné lexikální jednotky v 

Calvinově Il sentiero dei nidi di ragno a jejich protějšky v českém překladu, Ústav 

románských studií FFUK, ak. r. 2020/2021 

 

Agáta Ebrová se svou diplomovou prací zapojila do projektu mnohojazyčné 

frazeologické databáze CREAMY (Calvino REpertoire for the Analysis of Multilingual 

PhraseologY), vznikající na římské univerzitě La Sapienza. V rámci tohoto projektu jsou 

zpracovávány víceslovné lexikální jednotky z děl italského spisovatele Itala Calvina a 

porovnávány s jejich ekvivalenty v cizojazyčných překladech. Databáze, jejíž budování je 

teprve na svém začátku a která se neustále rozrůstá o nová díla, slouží badatelům ke 

kontrastivnělingvistickým i translatologickým výzkumům a nabízí také zajímavé příležitosti 

pro studenty ze zúčastněných univerzit.  

Diplomantka se podílela i na vlastní tvorbě databáze: samostatně a velmi pečlivě 

zpracovala téměř 1000 hesel z českého překladu Calvinova románu Il sentiero dei nidi di 

ragno. Tato hesla se potom stala základem předložené diplomové práce. Je zřejmé, že 

takovýto typ kvalifikační práce, navázaný na aktuálně probíhající výzkum s mnoha dosud 

otevřenými otázkami a nedořešenými problémy, vyžaduje suverénní orientaci v oblasti 

frazeologie i lingvistiky obecně, schopnost samostatně interpretovat získaná jazyková data i 

značnou dávku odvahy. Agáta Ebrová se však svého úkolu zhostila na výbornou a její 

kvalifikační práci lze jednoznačně považovat za velmi kvalitní výstup, na nějž bude možné 

v dalším bádání (nejen v rámci projektu CREAMY) navazovat. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části: v části teoretické diplomantka popisuje projekt 

CREAMY a (někdy snad až příliš detailně) způsob práce s webovou aplikací; představuje i 

spisovatele Itala Calvina a hlavní výstupy, které zatím v rámci projektu vznikly. Dále se 

věnuje typologickým rozdílům mezi češtinou a italštinou, které mají nepochybně značný vliv 

na výsledky překládaného výzkumu, a víceslovným jednotkám s ohledem na jejich klasifikaci 

a popis v obou analyzovaných jazycích. Praktická část potom přináší příklady zpracování 

jednotlivých hesel, a především statistické vyhodnocení českých protějšků italských 

„polirematiche“, doplněné „kvalitativní analýzou“, která ilustruje některé tendence na 

zajímavých příkladech. Následuje závěr, resumé v češtině a italštině a seznam literatury.  

Jak už jsem naznačila výše, diplomantka se přímo podílela také na tvorbě databáze, a 

popis práce s aplikací CREAMY tudíž vychází z jejích vlastních zkušeností: upozornění na 

nedostatky některých funkcí tak bude nesporně užitečné i pro autory aplikace a může přispět 

k jejímu zkvalitnění. Je však třeba připomenout, že koncepce databáze se stále vyvíjí a je 

postupně upravována i podle požadavků jazyků v ní zastoupených (přizpůsobují se jednotlivé 

kategorie, rozšiřuje se nabídka možností); diplomantka ovšem oprávněně poukazuje na 

některé problémy obecnějšího rázu, jako je příliš vágní vymezení řady kategorií či 

terminologické nejasnosti, které nejen znesnadňují zpracovávání hesel, ale mohou také 

negativně ovlivnit výsledky výzkumů v rámci projektu prováděných. 

Velmi podnětné jsou výsledky kvantitativní analýzy, která je spolu s příklady v analýze 

kvalitativní vlastním jádrem předloženého textu. Zajímavé je i srovnání s obdobnou studií 

v rámci projektu CREAMY, vycházející z jiného Calvinova textu (Rozpůlený vikomt), který je 

svým stylem poměrně odlišný od diplomantkou zpracovávané Cestičky pavoučích hnízd. 

České překlady obou knih jsou potom dílem dvou různých překladatelů. Konfrontace 

italských víceslovných jednotek obsažených v těchto dvou dílech a jejich překladových 

protějšků potvrzuje obecnější tendence, především to, že některé rozdíly mezi italskými 

víceslovnými jednotkami a jejich českými překladovými ekvivalenty jsou dány typologickými 
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charakteristikami italštiny a češtiny a vliv překladatele je zde zanedbatelný (např. značný 

počet českých monorematických ekvivalentů italských polirematiche), jiné rozdíly jsou 

naopak jednoznačně dány volbou překladatele (např. odlišnosti ve stylové charakteristice 

výrazů). V kvantitativní, a zejména v kvalitativní analýze je třeba ocenit také snahu autorky 

podat u typologických rozdílů detailnější vysvětlení (např. prefixace v češtině umožňuje 

vyjádřit aspektuální charakteristiky obsažené v italském verbonominálním predikátu 

s kategoriálním slovesem či slovesu modifikovaném adverbiem, s. 67-68, atp.). 

 

 K praktické analýze mám několik otázek a podnětů: 

1) S. 27: Nejsem ji jista, zda lze obecně tvrdit, že „adjektivum v italštině obvykle 

předchází substantivum“. Jak diplomantka píše dále, některá italská adjektiva stojí před 

substantivem, jiná za ním a u dalších jsou možné pozice obě (dochází zde však ke změně 

významu). Přesto se za běžnější a informačně neutrální považuje pozice postnominální (další 

z typologických rozdílů oproti češtině, pro niž je naopak typické postavení před 

substantivem)“. 

2) S. 54: Překvapivý se mi zdá rozdíl mezi poměrem frazémů (espressione idiomatica) 

v italštině (45%) a v češtině (8%). Lze tento nepoměr nějak konkrétněji vysvětlit? Čím je 

tento rozdíl dán? Jakým způsobem jsou italské frazémy nejčastěji překládány?  

3) S. 55: Jaké kombinace autorka řadila do kategorie co-occorrenza di lessemi?  

4) S. 56: U zmínky o italských „syntagmatických slovesech“ by bylo zajímavé připojit 

poznámku o existenci obdobných konstrukcí v češtině (andare via - jít pryč). Byly tyto 

konstrukce ve zpracovávaných heslech časté?  

5) S. 58: Podle jakých kritérií autorka odlišovala slova bezpříznaková od slov spisovných 

(standard)? Nebylo by kvůli srovnání s dalšími jazyky jednodušší řadit je všechny do jedné 

kategorie (např.: standard)? 

6) S. 63: Kvantitativní analýza ukazuje na tendenci češtiny vyjadřovat řadu italských 

polirematiche v češtině jednoslovně. Bylo by nesporně zajímavé udělat detailní typologii 

těchto jednoslovných překladů (mimo např. již – speciálně pro češtinu – vyčleněných 

příslovečných spřežek), aby byl zřejmý kvantitativní poměr jednotlivých typů (na některé 

z nich autorka upozorňuje v kvalitativní analýze: předložkové výrazy překládané do češtiny 

prostý pádem substantiva, italské predikáty s kategoriálním slovesem s českým čistě 

slovesným ekvivalentem atp.). K jednoznačnému potvrzení „syntetičtějšího charakteru“ 

češtiny by pak bylo důležité, jak ostatně autorka sama poznamenává na s. 74, provést také 

analýzu opačným směrem, tj. zaměřit se i na italské překlady českých víceslovných lexémů.   

7) S. 69: Nemohl být důvodem ke třem odlišným překladům italského dare retta – kromě 

snahy překladatele vyhnout se opakování – i fakt, že tento frazém je významově poměrně 

vágní a nelze ho snadno postihnout jediným českým výrazem (každý ze tří českých 

překladových ekvivalentů vyjadřuje odlišný významový odstín a všechny tyto odstíny jsou 

v původním italském frazému obsaženy). 

8) S. 70 a 71: V pozn. 145 a 146 by bylo lepší uvést odkaz přímo na knihu M. Bakerové. 

9) S. 72: Libor, a nikoli Zdeněk Piruchta. 

 

Diplomová práce Agáty Ebrové beze zbytku splňuje všechny nároky na tento typ 

kvalifikačních praxí kladené. Jde o práci ve všech směrech velmi zdařilou, která navíc vyniká 
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kultivovaným jazykem a precizními formulacemi. K obhajobě ji vřele doporučuji a hodnotím 

ji známkou výborně. 

 

 

V Praze dne 27. 8. 2021                        PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 

                                                                                                   vedoucí diplomové práce 


