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Diplomantka se, pokud je mi známo, jako první u nás podjala nelehkého 
úkolu srovnat tento zajímavý, povýtce synsemantický (spoluvýznamový) slovní 
druh v rumunštině a češtině a pokusit se dobrat nějakých obecněji platných 
závěrů stran jejich použití, využitelných v překladatelské praxi. V tom je její 
nesporný přínos. 

Práce sestává z dvou hlavních částí: teoretické a praktické. V první se 
autorka zabývá klasifikací předložek a předložkových vazeb v rumunštině a 
češtině, v druhé pak sleduje výskyt osmnácti nejpoužívanějších předložek 
v originálech a překladech vybraných textů beletristických i odborných 
(právním, literárně vědném a historiografickém) a poznatky shrnuje v závěrech. 

Za nejslabší stránku práce z hlediska formální přesnosti lze paradoxně 
považovat právě tu její část, kde by měl být ze samé povahy věci diplomantčin 
osobní vklad nejmenší: část, kde se zabývá kompilativním popisem rumunských 
předložek. Ten prozrazuje jistou diplomantčinu nezkušenost při překladu 
jazykovědných textů (formulace typu: "Předložky nemají vnitřní význam. Ten je 
společný většině smyslů, i těm, které jsou závislé na kontextu." - s. 2; "Získáme 
tak varianty se slovesným, nominálním, adjektivním a centrem tvořeným 
citoslovcem" - s. 3); terminologická rozkolísanost, která je v příslušné kapitole 
občas patrná, je však do jisté míry odůvodnitelná tím, že se v popisu střetávají 
názory několika rumunských jazykovědců. Některé odkazy na literaturu v textu 
této kapitoly: ,,(Breban, 1969), (Duda, Gurgui, 1985) - s. 7 navíc nejsou 
rozvedeny v bibliografii. Teoretické popisy rumunských a českých předložek 
jsou nahlíženy z jiných zorných úhlů a příliš se neprostupuj í. Pro snazší 
pochopení kategorizace rumunských předložek by tak pro českého čtenáře, 
jemuž je práce určena, bylo účinnější vyjít z u nás zavedeného pojmosloví, které 
diplomantka vcelku bezchybně použila při popisu předložek českých. 

Při vlastním sběru vybraného materiálu se autorka práce poměrně úspěšně 
snažila u každé předložky či předložkového výrazu v obou jazycích stanovit, 
s jakým mluvnickým pádem příslušného slovního druhu se pojí, a určit, o jaký 
větný člen v daném případě jde. Šlo tedy o činnost povýtce mechanickou, 
ilustrující na vybraných příkladech toliko zakotvenost té které předložky 
v příslušném gramatickém systému. Diplomantka se bohužel blíže nezaměřila na 
ty konkrétní případy, kdy nelze rumunskou předložku mechanicky nahradit ' 
českou a je nutno se uchýlit např. k vedlejší větě: řešení takovýchto případů by 
mohlo být pro překladatelskou praxi skutečně přínosné, žádoucí zobecnění by 
však vyžadovalo zpracovat mnohem více materiálu, než diplomová práce 



umožňuje. V závěrech pro změnu poněkud rušivě působí prvky, jimiž se 
diplomantka ve vlastní práci nezabývala (např. exkurze do historického vývoje 
rumunštiny). 

Při konečné redakci se autorka nevyvarovala některých zavádějících či 

stylisticky nevhodných formulací, přehlédnutí či opomenutí anebo prostých 
překlepů [např. "Na začátku druhé ukázky bylo přeloženo ,de bucótórie' pomocí 
českého přídavného jména tvrdého ,kuchyňské', které v obou jazycích 
představuje přívlastek" (s. 31) - v rumunštině nejde o přídavné jméno tvrdé, 
nýbrž o předložku a podstatné jméno; "pro českého čtenáře je příjemnější 
(použijeme-li ( ... )" ( s. 35) (snad přirozenější?); "doprovází zájmeno vztažné 
něhož v genitivu" (s. 87) - snad ,jenž v genitivu"; "Bezruč, P., Slovanské 
písně" místo "Slezské písně" - s. 16, ( ... ); z knížečky Jak se stát chuligánem" (s. 
45) - správně "Jak jsem se stal chuligánem"; "Organizace svobodn.vch národlJ" 
(s. 56) místo "Organizace spojených národů"; "liberta~'i" místo liberHíti (s. 61); 
"oba texty si opovídají" místo "odpovídají" (s. 93) atd.] Rovněž nemůžeme 
souhlasit s myšlenkou, že strukturalismus v jazykovědě se plně prosadil až v 50. 
letech 20. století (s. 98), nepřímo bychom tím popřeli např. význam Pražského 
lingvistického kroužku, založeného už roku 1926. 

Největším stylistickým prohřeškem sledované práce se jeví nadužívánÍ 
rodu trpného, jak je tomu například hned na jej í první stránce, a výskyt 
některých cizorodě působících kalků z rumunštiny. 

Přes výše uvedené výhrady doporučuji předkládanou práci k obhajobě. 

V Praze dne 22. l. 2010 

PhDr. Jiří N a š i n e c 


