
Posudek diplomové práce Daniela Šebesty „Native-speaker status and other qualifications 
in the translation services market: Marketing and price-setting strategies of translation 
agencies“, 2012, ÚGS FF UK 

Daniel Šebesta se ve své práci zabýval dosud málo probádanou oblastí v České republice – 
jazykovým průmyslem, konkrétněji překladovým průmyslem a vztahem mezi reklamou, 
určováním cen za služby a měřitelnou kvalitou poskytovaných služeb. Integruje teoreticko-
metodologické rámce jazyk a ekonomie, ideologie rodilého mluvčího, teorie jazykového 
managementu a kritická analýza diskurzu.  

Autor nejprve analyzuje reklamní prezentace jednotlivých překladatelských firem, pak provádí 
experiment typu tzv. „mystery shopping“, ve kterém se vydává se potenciálního klienta a získá 
vzorek překladatelské práce jednotlivých firem v České republice a v Německu. Zaměřuje se na 
to, jak překladatelské agentury pracují s pojmem „rodilý mluvčí“ jakožto ručitelem kvality 
poskytovaných služeb, připadně jaké jiné garance kvality na svých webových stránkách uváději. 
Poté provádí překladatelskou analýzu přeloženého vzorku u čtyř firem (dvě firmy v České 
republice, dvě firmy v Německu), a inspirován teorií jazykového managementu poskytuje 
firmám zpětnou vazbu (podle TJM tím pádem si povšimne a hodnotí odchylky od normy nebo 
očekávání) a následně analyzuje jejich reakce (jestli došlo k akčnímu plánu a v jaké podobě 
dotyčný plán byl), ve kterých např. může být nabízena sleva za překlad s chybami nebo bez 
korektury. Výsledky ukazují mj. že používání pojmu „rodilý mluvčí“ v reklamě je v podstatě 
neověřitelné z hlediska klienta a nemá vztah ke kvalitě, tj. k tržní hodnotě překladu, a že 
v českých firmách je mnohem menší korelace mezi cenou a kvalitou než v německých firmách. 

V práci jsou doloženy obrovské množství práce a důkladná etnografická znalost 
překladatelského průmyslu v České republice a v Německu. K jejím největším kladům patří 
následující: 

- Kombinace témat, teoretických rámců a metodologie dělá práci skutečně originální. 

- Autor provedl svůj výzkum nesmírně pečlivě, s plnou rozsáhlou reflexí své vlastní role 
v něm, omezení výzkumu a etických otázek.   

- Práce je dobře strukturována a napsána velice srozumitelnou a dobře formulovánou 
angličtinou.  

- Výzkumné otázky jsou nové, relevantní, přehledné a jsou v závěrečné kapitole řádně 
odpovězeny. 

K práci bych měla ještě pár kritických poznámek (které jsou ale při celkovém pohledu na práci 
spíš drobnosti): 

- V různých momentech se autora zmocňuje identita jakožto praktika v oboru až příliš. A 
to má za následek až přehnaně hodnotící formulace, např. s. 15 „This is an indication of how 



easy it would be for translators to declare the possession of quite an important qualification that 
they do not actually have if they wished to abuse the trust that exists within the market regarding 
this issue“, nebo s. 70 “…his or her knowledge of the source language appeared to be in dire 
need of improvement“. 

- Práce by mohla určitě těžit z integrace většího množství odborné literatury, např. z 
oblasti jazykových ideologií kolem pojmu „rodilý mluvčí“. 

- Bylo by dobré při první zmínce o citovaném zdroji uvést rok jeho vydání.  

Otázky pro diskusi: 

1) Na straně 30 autor píše „It is obvious that language cannot be demanded or supplied in the 
form of an abstract language system.” Je to opravdu tak? Jak to je s trhem se slovníky a 
gramatikami? 

2) Jak by autor integroval do své práce nyní v sociolingvistice hodně diskutovanou koncepci 
„Commodification of language“ M. Hellerové a jak by ji porovnal s pojetím F. Grina? 

3) Jak by autor interpretoval rozdílné výsledky z českých a německých překladatelských firem 
na základě socioekonomické a sociohistorické situace v daných zemích a jak by tyto situace 
vztahoval k situacím na překladatelském trhu v daných zemích?  

Práci doporučuji k obhajobě a navhruji hodnocení „výborně“. 
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