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SLOVNÉ HODNOTENIE  

 

 Lenka Somolová si zvolila tému prekladu lexiky označujúcej širokú paletu národných 

špecifík a veľmi heterogénnu oblasť reálií, ktorej sa síce venujú početné teoretické aj kvalifikačné 

práce, ale v prípade jazykového páru holandčina – čeština prináša nové pohľady. Preto  iniciatívne 

hľadala relevantnú zahraničnú i domácu sekundárnu literatúru poskytujúce spoľahlivé teoretické 

východiská, terminologickú oporu a logický metodologický návod. V oblasti translatologickej 

prípravy sa pohybovala s istotou a preukázala zmysel pre širší kontext – dimenziou recepcie v 

dvoch rozdielnych sociokultúrnych prostrediach (nizozemskom a českom) poukázala na dôležitú 

súvislosť, ktorá je z prekladateľského hľadiska relevantná. Tým, že sekundárnu literatúru patrične 

zrešeršovala, poskytla aj cenné informačné zdroje pre ďalších záujemcov.  

 Diplomandka si ako výskumný korpus zvolila dve Istandaelove knihy: Belgický labyrint a  

Moje Nizozemsko. Zaujímavé (z hľadiska translatologického) sú  vysokou frekvenciou reálií, ale 

rovnako aj skutočnosťou, že ich prekladala tá istá prekladateľka (Jana Pellarová, ktorá patrí k 

profesionálnej špičke v tejto oblasti) s časovým odstupom jedného desaťročia. To už vopred kladie 

otázku o vývoji prekladateľských metód. V práci sa takto pohybovala s porozumením 

extralingválnych, interlingválnych a interkultúrnych súvislostí. 

 Oblúk od teoretických východísk postupuje k pasážam o aplikačnej praxi. Vyselektované 

kategórie a kategorizácia reálií sú zaujímavými príkladmi stoviek lexikálnych jednotiek, ktoré na 

semaziologickej aj onomaziologickej rovine predstavujú pri translácii pre prekladateľa kvalitatívne 

rôzne stupne obtiažnosti. Prekladateľské majstrovstvo sa prejaví v zjednotení požiadavky 

sémantickej priezračnosti a použitia normatívneho pomenovania. Toto diplomandka preukázala na 

ca. tridsiatich druhoch reálií. Následne diagnostikuje a kriticky reflektuje prekladateľské postupy, 

aké boli v rôznych kontextoch zvolené. Kvantita korpusu a kvalitatívne závery splnili ciele danej 

diplomovej práce. 

 Dôkazom, že autorka pristupovala k spracovaniu témy s intelektuálnou výbavou a 

pracovnou disciplínou, je aj genéza rukopisu: L. Somolová prešla cestami hľadania, selekcie, 

eliminácie nepodstatného a  prepracovala sa k nosnému oblúku od teórie k jej uplatneniu. Ako 



školiteľka som sledovala toto myšlienkové napredovanie a autorkinu cieľavedomú snahu musieť 

často preťať Ariadnino klbko problémov (hlavne pri klasifikovaní tried a posunov). Suma hľadania, 

pokusov, strát a nálezov vyústila do vytvorenia solídneho spisu.    

  

 Sumarizujúc hodnotím elaborát veľmi pozitívne. Diplomandka sa téme venovala s 

vedeckým aj prekladateľským entuziazmom, ktorý priniesol svoje výsledky. Ich princípy budú 

prínosné aj pre širšiu prekladateľskú obec.   

 Do diskusie predkladám tieto otázky: 

1. Popularita literatúry s prvkami non-fiction znamená pre prekladateľa výzvu, akú metódu 

prekladu reálií by si mal zvoliť. Je možné odporučiť optimálny spôsob translácie? Rysujú sa nejaké 

vývinové tendencie? 

2. Globalizáciou a napr. mobilitou a cestovaním sa kultúrne hranice menia, posúvajú, niekde sa 

možno až strácajú. Mení sa tým aj obsah tradičných kategórií naturalizácia verzus exotizácia, ako 

ich kedysi sformulovala česko-slovenská veda o preklade? 

        .  

 Predložená diplomová práca Lenky Somolovej  spĺňa kritériá, aby mohla byť predmetom 

obhajoby a hodnotím ju známkou VÝBORNE. 

 

 

       Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. 

 


