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Téma a cíl práce 

Diplomantka Lenka Somolová si v této práci klade za cíl přispět k výzkumu překladu národních 

specifik a reálií z nizozemského jazyka na základě rozsáhlého zkoumání překladatelských postupů při 

překladu dvou děl belgického autora Geerta van Istendaela „Het Belgisch labyrint“ a „Mijn 

Nederland“. 

 

Obsah 

Diplomantka rozdělila svou práci do dvou základních částí. 

Teoretická část představuje autora a obě zkoumaná díla z literárně kritického hlediska, charakterizuje 

jejich české překlady, zmiňuje jejich recepci v českém prostředí, ale především podává vyčerpávající 

přehled různých teorií překladu vztahujících se k národním specifikům a reáliím.  

Praktická část je popisem samotného výzkumu. Jedná se o rozsáhlou analýzu a kategorizaci excerpt 

belgických a nizozemských reálií (zhruba 5000 jednotek překladu) na základě zpracovaných teorií 

překladu a o statistické zpracování četnosti výskytu jednotlivých překladatelských postupů. 

Diplomantka si v úvodu své práce stanovila dvě hypotézy, které svým výzkumem potvrdila. 

 

Diplomová práce obsahuje 8 příloh, z nichž nejpodstatnější a nejobsáhlejší je právě analýza vybraných 

excerpt z obou děl. 

 

Jazyková a formální stránka práce 

Po této stránce není z mého hlediska diplomové práci co vytknout. Dle mého názoru má všechny 

náležitosti, které má diplomová práce mít. Diplomantka prokázala, že výborně zvládá styl vědecké 

práce, že umí pracovat se sekundární literaturou, analyzovat a srovnávat názory různých autorů, 

vyjádřit svůj vlastní názor, že dokáže být zdravě kritická a případně přijít s vlastním řešením. Pár 

nepatrných překlepů jen dokazuje, že práci psal člověk a ne robot.  

Ke grafické úpravě diplomové práce rovněž nemám výhrady. Grafy na str. 106 sice neobsahují 

vysvětlivky ke všem naznačeným segmentům, ovšem týká se to údajů, které nejsou pro výzkum 

zásadní. 

Bibliografie je úplná a správně zpracovaná. 

 

Klady a zápory 

Jak jsem již uvedla výše, diplomovou práci považuji za výborně zvládnutou. Diplomantka odvedla 

poctivou výzkumnou práci, jak dokazuje rozsah excerpt a jejich podrobné zpracování. Je evidentní, že 

výzkum vedla sama na základě získaných teoretických poznatků a že také sama došla k závěrům, které 

si dokáže obhájit. Práce je srozumitelná a čtivá, aniž by kdekoliv slevila z požadované stylistické 

úrovně. 



Mám-li v roli oponenta vůbec uvést nějaké sporné rysy této diplomové práce, pak by to byly 

následující body: 

- výzkum se zabývá (byť do značné hloubky) překlady pouze jedné překladatelky. Možná by byla 

zajímavá konfrontace či srovnání s postupy jiných překladatelů působících přibližně ve stejné 

době a zabývajících se podobným žánrem (např. Petra Schürová v Dějinách Nizozemska nebo 

Veronika Havlíková v Malých dějinách Amsterodamu) 

- diplomantka při uvádění příkladů překladatelských řešení v praktické části práce zcela 

rezignovala na označení stran výskytu výrazu v primární literatuře. To je při četnosti citací na 

jedné straně pochopitelné, na druhé straně by čtenář někdy rád srovnal užití originálního výrazu i 

překladu v širším kontextu (a tedy si i rád vyhledal dané slovo v originálním či přeloženém díle).       

 

Otázky k obhajobě 

Navrhuji, aby se diplomantka při obhajobě své práce vyjádřila k následujícím tématům: 

1) Jak vnímá rozdíl mezi výrazy „Nizozemí“ a „Nizozemsko“, případně jaké překladatelské 

řešení by navrhovala pro rozlišení v označení území, na kterém se v průběhu historie používal 

nizozemský jazyk, a území dnešního nizozemského státu? 

2) Jaký je podle ní rozdíl mezi pojmy „kalk“ a „doslovný překlad“? 

3) Str. 90 DP: Proč zde považuje za lepší řešení použití cizího slova „dialekt“ než českého 

ekvivalentního výrazu „nářečí“, když i v originálu stojí nizozemský výraz „gewesttaal“? 

4) Do jaké míry souvisí podle diplomantky v závěru diplomové práce konstatovaný posun ve 

výběru překladatelských postupů s žánrově odlišnými charaktery děl „Het Belgisch labyrint“ a 

„Mijn Nederland“, jak o nich sama mluví v kapitole 1.4.? 

 

Námět k zamyšlení 

Jazyk je živý, neustále se vyvíjející systém, jehož existence je podmíněna užíváním živými lidskými 

bytostmi. Díky tomu mají na jeho podobu (a tedy i na podobu překladu) vliv pomíjivé jevy, které lze 

v jakékoliv teorii překladu jen těžko zohlednit: např. věk, pohlaví, vzdělání, zkušenosti a míra odvahy 

či snad i „drzosti“ překladatele, jeho momentální citové rozpoložení, zdravotní stav, vztah mezi 

překladatelem a autorem, vztah překladatele a redaktora, firemní kultura jednotlivých nakladatelství či 

prostě jen štěstí a náhoda při hledání optimálního řešení. Někdy však právě především na těchto 

faktorech závisí tajemství dobrého překladu. 

 

Celkové hodnocení práce 

Diplomová práce Lenky Somolové splnila cíl, který si její autorka dala: v teoretické i praktické rovině 

přispěla k stále živé debatě o způsobu překladu národních specifik a reálií, v našem případě v rámci 

překladů z nizozemštiny. Ještě jednou oceňuji především její rozsáhlý jazykový výzkum, pečlivost 

při zpracování výsledků, kritický přístup a uplatnění vlastních myšlenek a názorů. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 24. května 2012 

 

 

        Mgr. Jana Pellarová 


