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Luděk Kolomý si za téma své diplomové práce vybral problémy překladu 

portugalských minulých časů do češtiny. Východiskem práce je fakt, že český a portugalský 

modotemporální systém se značně liší zejména proto, že čeština klade větší důraz na kategorie 

času a vidu, kdežto v portugalštině je kategorie vidu potlačena ve prospěch způsobu. Rovněž 

systém minulých časů je v portugalštině nesrovnatelně bohatší. 

Diplomand v úvodu práce vymezuje zkoumanou problematiku, charakterizuje sloveso 

a jeho gramatické kategorie v češtině, zejména se věnuje právě času a vidu. Vychází z 

českých gramatik starších (Mathesius, Havránek, Jedlička) i novějších (Grepl, Karlík) a 

předkládá tak homogenní přehled názorů na tuto problematiku v delším časovém horizontu. V 

další části charakterizuje portugalské sloveso s důrazem na kategorii času. Definuje zde čas z 

hlediska ontologického, fyzikálního a gramatického. Vychází převážně z prací Ataliba 

Castilha, Henriquety Costa Campos a Marie Heleny Mira Mateus. Následuje přehled 

portugalských minulých časů a jejich užití. 

Praktická část diplomové práce je věnována porovnávání překladů portugalských 

minulých časů do češtiny a jejich komentování. Zde autor čerpá z překladů literárních děl 

portugalských autorů do češtiny Pracuje s texty v paralelním korpusu obou jazyků, 

zpracovaným Ústavem českého národního korpusu. 

Závěrem Luděk Kolomý shrnuje výsledky svého zkoumání a uvádí některá obecná 

pravidla, která ze srovnání vyplývají. 

Obecně lze říci, že diplomand prokázal schopnost samostatného úsudku a práce jak s 

odbornou literaturou, tak s praktickým jazykovým materiálem. Za hlavní přínos práce 

považuji fakt, že pro svou práci využil paralelní korpus a mohl tak provést srovnání více 

autorů a překladatelů. Nevýhodou této metody, již sám autor konstatuje, je fakt, že korpus je 

zatím dost omezený a veškerá díla v něm obsažená jsou beletristická, což může vést k 

nepřesnému překladu, neboť zde důležitou roli hraje umělecký záměr překladatele. 

Nesporným záporem práce je však velké množství prohře šků proti českému jazyku, a 

to jak v oblasti formulační, tak gramatické. Zejména interpunkce je více než sporná. 

Konkrétné výčet chyb by pravděpodobně zabral několik stran. 



Přes tuto závažnou výtku se domnívám, že diplomand splnil požadavky kladené na 

diplomovou práci, proto doporučuj její připuštění k obhajobě. 
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V Praze, 7.9.2010 PhDr. Jaroslava Jindrová, vedoucí práce 


