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Posudek diplomové práce 

 

Předkládaná diplomová práce je badatelským přínosem v oblasti sociolingvistických analýz 

fungování překladatelské praxe. Jde o metodologicky inovativní studii, v níž autor práce 

prokázal, že si osvojil praxi samostatné výzkumné práce a jejích složek typu formulace 

výzkumných otázek, shromáždění dat, jejich utřídění a analýza a vyvození závěrů. Z tématického 

hlediska se konkrétně jedná a zkoumání strategií, jimiž překladatelské agentury nabízejí své 

služby na trhu a následně jsou klientem nuceny k obhajobě kvality překladu při požadování cen 

od subjektů poptávajících. Klíčový prvek pro vzbuzení pocitu kvality překladu a oslovení klienta 

představuje kategorizace překladatele jakožto rodilého mluvčího – ten není překladatelskými 

agenturami nijak kriticky reflektován, což je na datech v práci analyzovaných přesvědčivě 

prokázáno. 

Autor se pustil do projektu náročného zejména v oblasti sběru dat. Je nutno ocenit velké 

úsilí, které v tomto směru vyvinul. Užil strategie označované jako „mystery shopping“, kterou se 

otvírá prostor pro mapování situace na trhu a kterou lze inciovat poptávkové impulzy, o něž ve 

výzkumu šlo. Autor tak podnikl sociolingvistický experiment a s věrohodnou a diskurzně 

konstruovanou identitou klienta vstoupil do takto vytvořeného prostoru. Tento krok představoval 

nezbytný předpoklad pro získání dat v přijatelném časovém rozmezí a umožnil přiblížení se ke 

zcela autentické etnografické situaci založené na zúčastněném pozorování. Toto autorovo úsilí je 

pro autenticitu dat naprosto nedocenitelné a o to cennější, že autor práce prostředí 

překladatelského průmyslu velmi dobře zná a umí v něm adekvátně jednat. 

Práce je vystavěna přehledně a logicky. Autor formuluje úvodem výzkumné otázky, které 

jsou v závěrech pečlivě zodpovězeny. Data získává a vyhodnocuje jednotně, což umožňuje 

srovnatelnost a vzájemnou poměřovatelnost závěrů. K vyzrálé práci patří i schopnost formulovat 

další výhledy výzkumu včetně metodologických úvah – i v tomto ohledu jsou nároky beze zbytku 

splněny. 
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Myslím, že na tomto místě není nutné se obsahu práce více věnovat. Spíše okomentuji několik 

drobností a připojím pár postřehů. 

Jde-li o autorovu práci se sekundární literaturou, mohla být v textu užívána standardní 

forma odkazu s rokem vydání díla a čísla strany. 

Ačkoli je autor z etnografického hlediska insider a v překladatelské branži se nepochybně 

vyzná, mohly být některé jeho hodnotící pasáže jakožto lingvisty formulovány možná poněkud 

zdrženlivěji (za některá další místo tohoto druhu např. na str. 70 „serious lack of knowledge“, 

„dire need of improvement“). 

Z jazykového hlediska je práce napsána výbornou angličtinou a při shromažďování a 

vyhodnocování dat prokázal autor též své vynikající znalosti němčiny. Autor je velmi pečlivý i 

po typografické stránce a v celém jím formulovaném textu se vyskytl snad jen jeden jediný 

překlep („None of the reserach translation agencies“ na str. 89 na začátku posledního odstavce, 

v německém textu pak na str. 125 místo „im Bereich der erneubaren Energien“ spíše 

„erneuerbaren Energien“). I toto dokresluje autorův mimořádný výkon. 

 

Jedná se o velmi kvalitní diplomovou práci, kterou doporučuji bez výhrad k obhajobě. Do 

diskuse navrhuji tyto otázky: 

- Jak se dá přesněji uchopit pojem konkurence aparátem teorie jazykového managementu a 

kudy jej lze integrovat do socioekonomického managementu? 

- V čem přesně se ukazuje potřeba kritické reflexe konceptu rodilého mluvčího a je 

v překladatelské praxi místo pro užití jazyka (anglického, německého i jiných) jako lingua 

franca? 

 

V Praze 19. května 2012                                                                     Vít Dovalil, Ph.D. 


