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Eva Šustková se ve své diplomové práci zabývá studiem odborného stylu 

portugalského jazyka, konkrétně problematikou úředního jazyka Evropské unie. Práce 

sledovala dva cíle. Za prvé rozebrat a charakterizovat styl úředního jazyka a na vybraných 

textech dokumentovat obtíže, s nimiž se překladatel musí vyrovnávat, a za druhé vypracovat 

seznam nejčastěji užívaných unijních zkratek. 

V první části se diplomandka věnuje obecně teorii funkčních stylů, kromě několika 

starších prací vychází zejména z publikace Evy Minářové Stylistika češtiny. Na příkladech 

odborných textů z portálu EU eur-lex.europa.eu dokumentuje lexikální a syntaktická 

specifika administrativního stylu. 

V další části pak pracuje s právním jazykem EU. Nejprve vysvětluje rozdíl mezi 

jazykem právním a právnickým. Konstatuje, že zvláštnosti právního jazyka lze hledat zejména 

ve dvou rovinách: v rovině lexikální a v rovině morfosyntaktické. Následuje 

morfosyntaktický rozbor, dokumentovaný opět texty EU v portugalském jazyce, a dále rozbor 

lexikální, při jehož zpracování se inspirovala publikací Michala Tomáška Překlad v právní 

praxi. 

Praktická část diplomové práce je věnována porovnávání překladů odborných textů v 

češtině a v portugalštině. Při porovnávání dochází diplomandka k závěru, že přestože pracuje 

s oficiálními překlady vypracovanými pro potřeby evropských orgánů, terminologie je často 

nejednotná a orientace v problematice je velmi obtížná. 

Na závěr pak uvádí seznam nejpoužívanějších zkratek z textů EU ajejich českých 

ekvivalentů. 

Obecně lze konstatovat, že diplomandka se zadaného úkolu zhostila úspěšně, 

prokázala schopnost samostatné a tvůrčí práce s teoretickými podklady i dostatečnou znalost 

portugalského jazyka při rozboru konkrétních textů, cožje třeba ocenit zejména proto, že si 

vybrala odborný právní jazyk, jehož interpretace je často nejednoznačná i v češtině, přestože 

jeho hlavní charakteristikou by měla být jednoznačnost a srozumitelnost. Na práci oceňuji 

zejména logický postup od obecného ke konkrétnímu, přehlednost a systematičnost. Jako 

překladatelka odborných textů pak oceňuji rovněž zvládnutí odborného portugalského jazyka. 

Pokud bych měla práci něco vytknout, pak by to byly jen drobné nepřesnosti: 



Na straně 15 je uvedeno, že každé páté slovo v administrativních textech je ve tvaru pasiva. 

Autorka má pravděpodobně na mysli sloveso. 

Na straně 29 mluví o opisném pasivu, nejsem si jistá, zda jde o nepřesný překlad 

portugalského výrazu voz passiva analítica, či tento termín autorka převzala od jiných autorů. 

Na straně 30 uvádí příklady nominální a adjektivní kondenzace. Jde opět o drobnou 

nepřesnost, adjektivní kondenzace je nominální kondenzace. 

Na straně 31 se věnuje užití portugalského gerundia neboli přechodníku. Domnívám se, že 

mezi portugalské gerundium a český přechodník nelze klást rovnítko. 

Celkově však hodnotím práci jako velmi zdařilou, Eva Šustková splnila všechny 

požadavky, kladené na magisterskou diplomovou práci, proto doporučuji její připuštění k 

obhajobě. 
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V Praze, 7.9.2010 PhDr. Jaroslava Jindrová, vedoucí práce 


