
Posudek diplomové práce 

Marcela Novotná: 
Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu bilaterálních mezinárodních smluv 

Autorka si pro svoji diplomovou práci zvolila nesporně zajímavé téma, a to problém 
vyjadřování mezipropozičných vztahů v překladech právnických textů, konkrétně 

mezinárodních smluv. Téma není rozhodně efektní, nicméně způsob jeho zpracování je 
nesporným přínosem nejen pro poznání překladatelské problematiky zkoumaného žánru. 
Autorčina situace byla navíc ztížena prakticky absencí odborné literatury pro zkoumanou 
dvojici pracovních jazyků. Přesto se ale s problematikou vyrovnala více než uspokojivě. 

Diplomová práce je velmi přehledně struktrurována - v úvodu autorka formuluje pět 
pracovních hypotéz, které má její diplomová práce potvrdit nebo vyvrátit. I když sl. Novotná 
vychází z bohatého studia odborné právnické, lingvistické i translatologické literatury, 
spočívá těžiště diplomové práce v empirickém výzkumu zkoumaných textů. Důraz na 
empirické zkoumání textů (sl. Novotná pracovala s obousměrným překladem - do češtiny i do 
španělštiny) se projevil jako velmi nosný - autorce se podařilo přesvědčivě (na základě 
kvantitativní analýzy) prokázat či vyvrátit platnost hypotéz formulovaných v úvodu práce -
neprokázal se nadměrný výskyt vztažných vět, užívání přechodníku, upřednostňování 

podřadných souvětí a jejich vyšší zastoupení v překladu do češtiny. Na druhé straně byla 
potvrzena vyšší verbálnost španělských právních textů oproti češtině a fakt, že ve španělských 
právních textech se výrazněji projevuje tendence k explicitnosti vyjádření. K přesvědčivosti 
závěrů přispívají rovněž grafy uvedené v příloze diplomové práce. 

Pozitivním rysem práce je i autorčin kritický postoj ke zjištěným faktům - na str. 105 
- 106 autorka své závěry nejen podrobuje kritické analýze, ale zejména formuluje podněty 
pro další výzkum. I tento přístup považuji v diplomové práci za ojedinělý. 

Jedinou dílčí připomínku mám k provenienci jazykového materiálu - zřejmě vzhledem 
k obtížnosti získání autentických materiálů si autorka zvolila smlouvu mezi ČR a Španělskem 
a ČR a Chile, nelze tedy vyloučit vliv příslušné geografické varianty španělštiny, i když 
vzhledem ke zkoumané problematice lze tento vliv považovat zřejmě za minimální. 

Závěr: Diplomová práce Marcely Novotné je dalším příspěvkem do řady prací 
zabývajících se translatologickou problematikou právních textů, a to nejen v češtině a 
španělštině. Diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a předběžně ji hodnotím známkou 

výborně. 

V Praze dne 8. 1. 2008 
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