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Posudek diplomové práce Ludmily Rusé 

 

 

 Ludmila Rusá předložila magisterskou diplomovou práci pod názvem Koheze a 

koherence ve francouzských a českých textech. Rozsah práce je 76 stran textu + 37 stran 

příloh. 

 Práce je teoreticko-empirického charakteru. V teoretické části se autorka nejprve 

zabývá obecnými pojmy textové lingvistiky, a pak se zaměřuje na problematiku funkční 

výpovědní perspektivy ve francouzštině a v češtině. Pokud jde o zkoumání konkrétního 

materiálu, klade si otázky týkající se především role francouzských determinantů ve funkční 

výpovědní perspektivě a situace v češtině, kde zkoumá mimo jiné i eventuelní české 

ekvivalenty tohoto francouzského slovního druhu.  

 Teoretická část je zpracována inteligentně a svědčí o autorčině zájmu o danou 

problematiku. Tato část práce přináší nejen přehled názorů různých teoretiků na dané téma, 

ale obsahuje i porovnání jednotlivých teorií. Při vysvětlování základních pojmů 

francouzských autorů se autorka správně opírá o ekvivalentní termíny českých teoretiků, jako 

např. na str. 21 a dále, kde porovnává terminologii B. Combetta s terminologií F.Daneše. 

 Následující připomínky se týkají jen několika dílčích problémů: 

• Str. 9 nahoře, str. 33 nahoře -  je neobvyklé uvádět v textu názvy děl bez 

uvedení autora, i když jsou autoři uvedeni v bibliografii. 

• Str. 21 – omyl v citaci z Combetta. Mělo být “la progression à thème 

constant“, nikoliv “linéaire“. 

 Pokud jde o empirickou část, je méně přesvědčivá, což vyplývá i z poněkud 

rozpačitého závěru, hlavně z jeho posledního odstavce. Evidentně zde chybí opačný pohled na 

zkoumanou problematiku – totiž na překlad směrem z češtiny do francouzštiny. Autorka sice 

uvádí úryvky českého textu (někde není čtenářovi jasno, odkud byly úryvky pořízeny, např. 

na str. 63), ale jejich vypovídací hodnota je mnohdy nulová, zejména tam, kde zcela chybí 

kontext. (Např. Příloha ii 23, 24 apod.). Uvádím ještě některé konkrétní připomínky: 

• Diplomantka by měla při obhajobě komentovat graf č.4 na str. 64. 

• Pokud jde o terminologii, doporučovala bych používat s ohledem na širší 

pohled na text termín „funkční výpovědní perspektiva“ místo „funkční větná 

perspektiva“. 
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 Přes uvedené nedostatky konstatuji, že diplomová práce Ludmily Rusé splňuje 

požadavky kladené na diplomové práce v oboru translatologie, a proto navrhuji, aby byla 

přijata k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze dne 11.9.2011    Doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. 

 

 


