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Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav translatologie 
 

Posudek oponenta na magisterskou diplomovou práci 
 

Ludmila Rusá:  

Koheze a koherence ve francouzských a českých textech 
(Cohesion and Coherence in French and Czech Texts) 

 
 
Cílem předložené diplomové práce bylo popsat problematiku koheze a koherence ve 
francouzském originálním a českém překladovém textu, proto se diplomantka 
v úvodní, teoretické části zaměřuje na přehledné představení aktuálních poznatků 
textové lingvistiky. Empirický výzkum zaměřila na determinanty a jejich roli ve 
funkční výpovědní perspektivě. 

Práce obsahuje všechny předepsané součásti včetně požadovaných příloh, je 
odpovídajícím způsobem strukturovaná a formálně upravená. Zvolená metodologie 
rámcově odpovídá potřebám zkoumané problematiky: po teoretickém úvodu 
následuje analýza provedená na zvoleném korpusu, ta je zakončena závěrečným 
shrnutím. 
 
Teoretická část práce v jednotlivých oddílech postupně definuje všechny zásadní 
pojmy, opírá se přitom o stěžejní práce textové lingvistiky zejména českých a 
francouzských autorů (na s. 13 jsou sice uvedeny i práce z anglofonní oblasti, avšak 
dále se s nimi nepracuje). 

Analýza v empirické části práce je zpracována na korpusu sestaveném 
z úryvků textů tří francouzských románů, jejich českých překladů a tří českých 
románů (do francouzštiny nepřeložených).  
V práci bohužel nejsou uvedeny potřebné bližší informace ke zvolenému korpusu: jaké přesně úryvky 
byly použity (– byly limitovány zvoleným stránkovým rozsahem, nebo počtem potřebných excerpt?, byl 
pro všechny kroky analýzy použit tentýž úryvek ve stejném rozsahu?).  

Velká část komentované analýzy srovnává francouzské originály a české 
překlady. Teprve v závěru práce diplomantka přistupuje k porovnání českých 
překladových a českých originálních textů z hlediska zkoumaných jevů – zde se jasně 
ukazuje přínos její práce. Konfrontace statisticky podchycených údajů o frekvenci 
užití vybraných determinantů, navíc názorně přenesených do grafů, dokazuje, že 
překladové texty (alespoň ty, s nimiž se ve zvoleném korpusu pracovalo) vykazují 
nadměrný výskyt determinantů. 
 
Zeširoka pojatý úvod do problematiky koheze a koherence, jak je předložen 
v teoretické části práce, se v empirické části omezí na roli determinantů. V oddíle 3.1 
ještě diplomantka pečlivě sleduje procesy, k nimž dochází ve srovnávaných jazycích 
za účelem dodržení logiky výpovědi, a vyhodnocuje prostředky, jimiž tyto jazyky 
disponují. 

Od oddílu 3.2 však práce ztrácí ze zřetele aspekt koheze a koherence a omezuje 
se na hledání všech možností, jak převést vybrané determinanty ze zdrojového do 
cílového jazyka. Má tak spíše rozměr analýzy ověřující platnost gramatických, popř. 
morfologických příruček, anebo „kontroluje“ správnost výběru ekvivalentu pro daný 
determinant v překladu. V tomto smyslu jsou formulovány i dílčí závěry (statistiky 
způsobů převodu zvoleného determinantu). 
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Nabízí se tedy otázka, co vlastně bylo cílem práce a zda se s postupujícími 
analýzami původní záměr, komentovat kohezi a koherenci ve francouzských textech, 
nevytratil, když místo toho diplomantka především pečlivě podchycuje všechny 
varianty převodu a uvádí statistiky frekvence užití ekvivalentů.  
 
Formální zpracování 
Práce má jasnou formální strukturu, orientaci v analýzách napomáhá využití vhodně 
zvolených a pečlivě dodržených grafických podpůrných prvků (kurzivou uváděné 
příklady excerpt, tučně vyznačené komentované jevy, shrnující tabulky, grafy). Text 
obsahuje různé dílčí nedostatky a nesrovnalosti, jejich četnost však nepřekračuje 
tolerovanou mez. 
Nesjednocené je uvádění odkazů na bibliografické zdroje (vyznačeno v práci na s. 10, 14, 15 a d., tato 
výtka se však týká celého textu), chybně je uváděn stránkový rozsah (norma definuje užití pomlčky, 
v práci se vyskytuje zásadně spojovník), nevhodné je i užití spojovníku pro vyznačení dvojice termínů 
(vyznačeno např. na s. 18), chybné uvádění procent, vyznačení vypuštěné části citace se v tomto typu 
práce častěji uvádí lomenými závorkami (např. s. 18, 19), nesjednocené uvádění uvozovek u příkladu 
citovaného kurzivou (uvozovky kurzivou být nemají, podobně také závorky – např. s. 20, 21), špatně 
odsazený odstavec (např. s. 24), jen zřídka se vyskytující překlepy jsou vyznačeny přímo v textu práce. 

 
Sporná, nedostatečně podložená či rozvinutá tvrzení: 

- s. 12: „Francouzskou textovou lingvistikou“ – příliš zhuštěná formulace, 
zavádějící  

- s. 23: prozodické jevy, např. intonace, se nijak neprojeví v psaném textu? – 
přinejmenším v případě textů literárních (na nichž je v další části prováděna 
analýza) to nelze tvrdit až tak jednoznačně 

- s. 30 a s. 32 – identická pasáž se objevuje dvakrát 
- s. 43 – chybí návrh, jak by taková „vhodnější“ varianta měla znít 
- s. 46 – „dělivý člen se často nepřekládá nijak“ – právě v uvedeném příkladě by 

ale teoreticky mohlo stát: „měl jsem pitné vody sotva na týden“ 
 
Další možné náměty pro obhajobu práce: 

- jaký byl důvod provést analýzu právě na literárních textech? 
- dá se předpokládat, že by na jinak definovaném korpusu (publicistické texty, 

odborný diskurs) analýza došla k jiným výsledkům?  
- jaký byl důvod volby daného korpusu, proč diplomantka nepracovala 

například s paralelními texty poskytovanými projektem InterCorp (ČNK)? 
- s. 36 – „nalezený případ dislokace vpravo“ – byl to jediný nalezený případ? 
- do jaké míry se v překladu (a případně i v originálních textech) projevuje 

kreativita překladatele (autora)? Do jaké míry jde o jediná možná řešení, daná 
možnostmi jazyka, citem (např. pasáž citovaná na s. 38 a komentovaná jako 
interakce dospělého a dítěte – mohla být řešena i jinak)? 

- Do jaké míry ovlivňuje výsledky analýzy diplomantkou definovaný korpus? 
Nemůže se např. do závěrečného grafu č. 7 promítat také charakter 
francouzského originálního a českého originálního textu (a zejména také 
rozsah porovnávaných úryvků)? Lze vůbec tyto analýzy zobecnit? 

- Proč vlastně  korpus nesestával také z českých originálů a francouzských 
překladů? 

 
Nemám zásadní připomínky k teoretické části práce. Empirická část podle mého 
názoru postrádá odstup od zkoumané problematiky: analýzy jsou provedeny pečlivě, 
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avšak jako by se s jejich postupem ztrácel původní záměr práce. Koheze a koherence 
je jistě zásadně podmíněna i užitím determinantů, avšak kromě statistiky frekvence 
jejich užití je důležité komentovat i další aspekty. Doufám, že detaily metodologického 
postupu diplomantka vyjasní při obhajobě.  

Diplomovou práci Ludmily Rusé, předloženou pod názvem Koheze a koherence 

ve francouzských a českých textech, doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci 
známkou velmi dobrá. 
 
 
Praha, 11.9.2011 
 
 
 
PhDr. Jovanka Šotolová 


