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Pozoruhodným príspevkom do tematického zamerania diplomových prác 
nederlandistiky na Karlovej univerzite je predložený elaborát z oblasti translatológie. 
Toto treba úvodom oceniť ako obohatenie a premostenie filológie a vedy o preklade. A. 
Havlínová totiž zmapovala oblasť, ktorá bola pre českých translatológov doteraz viac
menej neznáma a ako nederlandistka tak priniesla do domáceho kultúrneho prostredia 
inšpirujúce poznatky z nizozemského výskumu a ref1exie prekladu. 

Elaborát májasnú líniu a prináša na seba nadvazujúce poznatky. Jadro práce tvorí 
síce analýza a syntéza relevantných prác translatológov z druhej polovice dvadsiateho 
storočia, ale tento stav poznania logicky nadvazuje na prehistóiu. Diplomandka sleduje 
vývoj prekladania ajeho spoločenskej, kultúrnej funkcie, jazykového stvárnenia od 
stredoveku, čím priblížila korene tvorivého myslenia v práci s translátmi aj v ich retlexii 
teóiou aj praxou. 

Obsahom a rozsahom dominujúca 2. kapitola sa zaoberá vývojom a tendenciami 
v niZ0z.emskej translato!ógii, csobncstnými profilmi vedeov a podnetnými teoretick5mi 
publikáciami. Pretože intenciou práce je predstaviť modernú nizozemskú translatológiu 
v jej priereze, musia byť isté pasáže deskriptívne. Opisnosť tu je však metódou 
sprostredkovania faktov. Prehl'ad, ako ho prináša diplomandka, je reprezentatívny, 
proporčný a vysoko informatívny. 

Ťažiskom pozornosti je umelecký preklad z teoretického aj praktického hl'adiska. 
Okrem vedeckých akcent ov autorka sumarizuje aj množstvo zaujímavých faktov, ktoré 
súvisia s výukou prekladu, profesnými združeniami, cenami, publikáciami. Tieto údaje sú 
nepochybne výsledkom sústredeného rešeršovania sociokultúrnej skutočnosti. Spolu 
s cennými prílohami poslúžia aj ako referenčný informačný zdroj. 

Predloženú diplomovú prácu hodnotím vel'mi pozitívne pre jej vysokú 
informatívnu hodnotu, čo je výsledok kritického selektívneho spracovania a racionálneho 
prístupu autorky. Elaborát je po jazykovej a odbornej stránke vel'mi kultivovaný 
a vycizelovaný. 

Kladom práce je aj to, že je vývoja schopná: autorka by mohla pokračovať vo 
výskume a sprostredkovaní. Odporúčam, aby sa určité pasáže publikovali v češtine /napr. 
v časopise Jednoty překladatelu a tlmočníku TOPl, pretože o dané poznatky sa musí 
obohatiť aj český prekladatel'. 

Práca spíňa všetky predpoklady, aby mohla byť predmctom obhajoby. V rozprave 
navrhujem diskutovat' napr. aj o týchto otázkach: 



kap. 3.1 Theorie versus praktijk má centrálne slovo "versus". Myslí si 
diplomandka, že teória a prax sú opozitá? Je možné považovat' teóriu a aplikačnú 
prax aj za oblasti, ktoré sa navzájom prepájajú, obohacujú a žijú v symbióze? 
Ktoré teoretické postuláty považuje diplomadka za natol'ko inšpiratívne, že by 
mali patriť do metodickej výbavy prekladatel'a? 

Na základe uvedených kvalít predloženej diplomovej práce navrhujem známku 

Výborný /1/ 
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