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Interdisciplinární práce je teoreticko-empirická, provádí deskriptivní kvalitativní výzkum 

vybraného jevu s využitím různých metod a technik. Základem empirie je popis ex post facto 

a šetření, významnou součástí je kazuistika. Interdisciplinarita spojuje translatologii se 

sociologií, právem, nakladatelskou praxí a teorií masmédií. Nejen u nás je práce z hlediska 

tematického zaměření na zkoumání jevu profesionální vs amatérský překlad v knižním médiu 

a ve spojení se sociologií komunikace průkopnická. Kromě toho nemá ani v zahraničí obdoby 

z hlediska všestrannosti komplexního popisu a vlastní inovativní metodologie. 

 

Navrženou a použitou metodologii lze uplatnit v dalším srovnávacím výzkumu synchronním i 

diachronním (originál a jeho překlady, amatérský vs profesionální překlad, plagiátorství), 

anebo pro expertní posudky. 

 

Ve 12 kapitolách postupuje práce od vymezení pojmů objektu zkoumání přes přehled stavu 

k podrobnému rozboru amatérského překladu, hlediska jeho právních aspektů a 

společenských funkcí i hodnot. Z této obecné roviny se dostává k fenoménu H. Pottera 

v zahraničí a u nás. Metodou sekundárního výzkumu a vlastního šetření popisuje případy 

amatérského překladu jednotlivých dílů série v zahraničí a v ČR.  V 8. kapitole používá 

komunikační model v kombinaci se šetřením a sekundárními daty pro zjištění 

překladatelských procesů oficiálních a amatérských překladů dílů série do češtiny, včetně 

recepce. Metodologický přínos spočívá v kombinaci technik získávání dat. Další srovnávací 

kapitoly jsou pak opřeny o vlastní metodologii (9. – určování původnosti, 10. – 12. srovnání 

kvality a funkce překladů).  Poslední (12.) kapitola popisuje dvoufázový výzkum: (a) srovnání 

oficiálního překladu s amatérskými a (b) srovnání amatérských překladů mezi sebou. 

Výsledky práce jsou, kromě metodologie, přínosné nejen pro translatologii. Především 

přispívají k poznání dnes málo zřetelné hranice mezi tvorbou profesionální a amatérskou 

z několika stran. Funkce i struktury jsou zapuštěny do svých kontextů.   

 

Práce obsahuje všechny předepsané náležitosti (kromě dvojjazyčného resumé) a po technické 

stránce zpracování nemá žádné nedostatky. Po stránce obsahové a metodologické předepsané 

požadavky daleko převyšuje. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě, navrhuji 



klasifikaci výborně, dále práci doporučuji k předložení jako práci rigorózní - kromě doplnění 

o resumé by bylo záhodné zapracovat připomínky oponenta; mé připomínky jsou jen 

okrajové: bylo by dobře se seznámit s kapitály Bourdieuho; je-li překlad uměleckého díla 

zaměřen jen na zobrazení děje, má funkci informativní, nikoliv ideově-estetickou, proto 

Medek vidí rozdíl mezi překladem a uměleckým překladem; pro překlad vlastních jmen a 

názvů viz DP Miššíkové; diskuse k řešení fr. výpůjček by měla zohlednit jazykově kulturní 

rozdíly; diferencovat by se mělo mezi překladatelskými tendencemi a koncepcí překladu, 

případně individuálním provedením (156-7); nejsem si jista výrazovým zesilováním u Medka 

(126). 
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