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Cílem diplomové práce Markéty Režové je popsat roli amatérského překladu a laického 

tlumočení mezi španělštinou a češtinou při mezikulturní komunikaci, mezi českými krajany 

Argentině. Autorka zde vychází nejen z dostupné odborné literatury, ale i z vlastních 

zkušeností získaných dvěma pobyty v této zemi, které se staly jedním z podnětů pro volbu 

tématu. 

Autorčinu záměru odpovídá i členění diplomové práce: úvodní dvě části práce shrnují 

dostupné informace o historickém kontextu českého vystěhovalectví do Argentiny a o 

jazykové situaci českých krajanů v této zemi. Jejich zařazení i rozsah zcela odpovídá 

autorčinu záměru i významu této problematiky pro celkové pojetí tématu i vymezení specifiky 

laického překladu a tlumočení v komunitě českých vystěhovalců na počátku dvacátého 

prvního století. Pozitivně hodnotím i skutečnost, že tam, kde se nedostávalo přímých 

informací z Argentiny, se autorka opírala o obecněji pojaté práce („vystěhovalecká čeština“) i 

o studie věnované jiným oblastem Latinské Ameriky (Paraguay), jejichž výsledky dokládá i 

vlastními příklady z rozhovorů s krajany. 

Teoretická část vychází ze sociologického obratu v translatologii s důrazem na osobu 

překladatele (i tlumočníka) a na historii překladu a překladatelů. Metodologicky je práce 

založena především na archivním výzkumu, orální historii a zúčastněném pozorování. V této 

oblasti se autorka podle mého názoru úspěšně vyrovnala i s posunem v teoretickém a 

metodologickém pojetí zkoumané problematiky za dobu od zadání diplomové práce, a to jak 

v obecné rovině, tak s přihlédnutím ke specifikům zkoumání této problematiky v hispánské 

jazykové a kulturní oblasti (misionářský překlad, překlad a tlumočení při objevování a 

dobývání Ameriky). Dlouhá doba zpracování se tak stala spíše výhodou pro konečné vyznění 

tématu. V návaznosti na pojetí Jaroslava Švelcha v diplomové práci Amatérský překlad 

televizních seriálů v sociálním kontextu zdařile upřesňuje jeho kritéria pro potřeby analýzy 

překladu / tlumočení v krajanských komunitách (str. 34 – 35 diplomové práce).  

Empirická část mapuje výskyt amatérských překladů v našem korpusu, dále upozorňuje na 

větší překladatelské počiny krajanů a v neposlední řadě na základě analýzy biografických 

narací shromažďuje poznatky k laickému tlumočení v krajanské komunitě. Struktura databáze 

textů je uvedena na str. 49 a zcela odpovídá jak materiálovým možnostem, tak záměru 

diplomové práce, jejich charakteristika je uvedena na str. 50 – 54). V souladu 

s metodologickými východisky diplomové práce je zde kladen důraz na sebereflexi aktérů – 

překladatelky / tlumočnice. Za specifický rys promluv v krajanském prostředí považuje nejen 

střídání kódů, ale i specifické „tlumočení“ jednotlivých slov v druhém jazyce do jazyka 

základního jako oprava při mluveném projevu. Tuto skutečnost bych považovala rovněž za 

jeden ze specifických rysů spontánnosti mluveného projevu v krajanském prostředí. 



 Otázka překladu v krajanských komunitách je v českém translatologickém bádání zcela 

ojedinělá a jde o první práci svého druhu, proto ji není možné obsáhnout vyčerpávajícím 

způsobem. Předkládaná diplomová práce však otevírá další možné směry lingvistického a 

translatologického výzkumu českých krajanských komunit, a to nejen v Argentině. Jako 

specifický přínos diplomové práce pak lze hodnotit rovněž seznam zdrojů, a to jak v textu, tak 

v závěrečné bibliografii.  

Závěr: Diplomovou práci Markéty Režové považuji za velmi zdařilou, autorce se podařilo na 

základě studia odborné literatury vymezit pole bádání nejen pro předkládaný text, ale i pro 

další potenciální práce navazující na problematiku překladu a tlumočení v krajanských 

komunitách, a vytvořila tak obecný rámec pro své případné následovníky. Práce naplnila 

stanovený cíl, je zpracována pečlivě a za využití rozsáhlé aktuální odborné literatury. 

Předběžně ji hodnotím známkou výborně s tím, že definitivní hodnocení bude vycházet 

z průběhu a výsledku obhajoby. K obhajobě pak pokládám poněkud spekulativní otázku: Lze 

předpokládat nějaké změny v překladu v krajanských komunitách v souvislosti s využitím on-

line překladačů? 

 

V Praze dne 30. 8. 2021 

Prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 
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