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Posuzovaná diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a jejím cílem je popsat roli 

amatérského překladu a laického tlumočení mezi španělštinou a češtinou při mezikulturní 

komunikaci, jejímiž aktéry byli a jsou čeští krajané v Argentině.  

Teoretická část nejprve popisuje fenomén českých migrantů v Argentině a věnuje se také 

jazykové situaci. Z translatologických východisek pak diplomantka zmiňuje sociologický obrat 

a osobu překladatele (zde nutno podotknout, že studentka se tomuto tématu věnuje až moc 

obšírně), největší část pak logicky věnuje amatérskému překladu a laickému tlumočení. 

Oceňuji, že autorka teoretické poznatky reflektuje a poté umně aplikuje přímo na svůj vlastní 

výzkum. Rovněž kvituji s povděkem, že diplomantka nepracuje pouze s těmi „klasickými“ 

zdroji (J. Švelch, A. Pym), ale přináší do českého prostředí také zdroje hispanofonní (např. 

Fernández Costales nebo Rubio Sémper a jeho traducción cotidiana). Avšak doporučila bych 

doplnit teoretickou část o témata jako bilingvismus (např. Grosjean 2008 je zmiňován jen 

okrajově, Morgensternová 2011 vůbec), interference či direkcionalita v překladu.  

Za velmi propracovanou považuji metodologii provedeného výzkumu, výzkumné otázky jsou 

jednoznačně naformulovány a dobře zdůvodněny: „Jaké poznatky lze ze shromážděných 

písemných pramenů a rozhovorů s krajany zjistit o překladatelských a tlumočnických aktivitách 

českých krajanů v Argentině a o tendenci a významu těchto aktivit napříč dějinami českých 

krajanských komunit?“ (str. 42) Velmi pozitivně hodnotím metody, které diplomantka zvolila 

ke sběru dat. Archivní výzkum, orální historie a zúčastněné pozorování přinesly autorce velmi 

zajímavá fakta a údaje, které zanalyzovala, a následně interpretovala. Řešitelka také popisuje 

náročný proces získávání materiálu, který proběhl přímo v Argentině během dvou výzkumných 

pobytů; reprezentativní část je uvedena v příloze (práce přináší do českého prostředí fotografie, 

inzeráty, dobový krajanský tisk či rozhovory s krajany). 

V závěru práce pak diplomantka přehledně shrnuje výsledky, k nimž dospěla, a zamýšlí se i nad 

možnými směry budoucího bádání. Sama studentka zmiňuje diplomovou práci Magdaleny 

Novákové, zaměřenou na recepci českých děl přeložených do argentinské španělštiny, bylo by 

tedy záhodno práci doplnit o kapitolu věnovanou diskuzi a podívat se na to, zda lze mezi oběma 

provedenými výzkumy najít nějaké styčné body.  

Práce je velice přehledně členěna, je velice čtivá (některé formulace však neodpovídají 

odbornému stylu), nicméně bych doporučila věnovat větší péči redakci textu, která by pomohla 

odstranit řadu překlepů či dvojitých mezer, dále nesprávné psaní pomlčky a spojovníku (např. 

str. 21, 23, 26, 42, 49 atd.), dále po technicko-formální stránce by bylo záhodno sjednotit 

citování jednotlivých zdrojů. Spatřuji však jistý nepoměr mezi teoretickou (str. 10–41) 

a empirickou částí (str. 42–58). 

Diplomová práce Bc. Markéty Režové nesporně splnila stanovený cíl a může posloužit jako 

inspirace pro další výzkum. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě a předběžně ji 

hodnotím známkou „velmi dobře“ až „výborně“, přičemž o celkovém výsledku rozhodne 

až vlastní obhajoba. 
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