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Diplomantka si za téma své diplomové práce zvolila problematiku odborného jazyka 
Evropské unie. Cíle této práce je za prvé zařadit portugalský jazyk užívaný orgány Evropské 
unie do systému funkčních stylů a za druhé vypracování portugalsko-českého slovníku 
termínů unijního jazyka včetně zkratek. Ve své diplomové práci se autorka opírala o několik 
unijních textů, které tvoří její dosti rozsáhlou přilohu. 

Diplomová práce je rozdělena na pět stěžejních částí. V první části diplomantka 
seznamuje čtenáře s cíly své práce a s metodami, které bude uplatňovat při vlastní analýze 
unijní portugalštiny. Druhá část je věnována teorii funkčních stylů v češtině. Autorka zde 
pracuje se sekundární literaturou a snaží se nastínit, jaké jsou hlavní charakteristiky 
administrativního či administrativně-právního stylu. Ve třetí části mluví obecně o fungování 
Evropské unie a stručně nastiňuje problematiku právního jazyka. V části čtvrté se již zabývá 
praktickým rozborem portugalských textů Evropské unie z hlediska morfosyntaktického a 
lexikologického. Pátá část obsahuje slovník odborné terminologie Evropské unie a její 
překlady do češtiny. Autorka podrobuje tyto termíny kritickému zkoumání a ukazuje na 
možnosti při překladu do češtiny. Následuje seznam zkratek. Poté práce ještě obsahuje závěr, 
který však dle mého soudu obsahově i formálně spíše odpovídá resumé. Nedostatkem této 
práce je skutečnost, že zde chybí portugalsky psané resumé. Dále je zde bibliografie a tři 
přílohy. Bibliografie bohužel není řazena abecedně. Bohužel chybí anglicky psaný abstrakt. 

Práce působí celkově dobrým dojmem po stránce formální i obsahové a bezesporu 
splnila zadání. A však několik kritických poznámek musím připojit. Z obsahového hlediska 
působí nepřesně formulace na straně 23. Čeština není čistě tlexivnímjazykem. Stejně tak 
portugalština není jazykem izolačním. Žádný jazyk nepatří pouze k jednomu typu, ale 
převládá v něm určitá typová charakteristika. Z formálního hlediska nepůsobí nejlépe 
skutečnost, že na deskách této diplomové práce se objevuje špatně napsána Evropská Unie. 
V samotné práci se objevuje několik pravopisných chyb a překlepů: str. 23 sujeio, str. 24 
vyplívá, str. 29 voz pasiva, str. 31 nastává problém čím nahradit ... , str. 40 ... déle je třeba mít 
a paměti, str. 84 Bohuslav havránek. 

Přes tyto drobné nedostatky však konstatuji, že tato diplomová práce bezpečně splnila 
nároky na ni kladené a doporučuji ji tak k obhajobě. 

V Praze 6.9.2010 PhDr. Jan Hricsina, PhD. 


