
Posudek diplomové práce Soni Jarošové 

Překlad francouzské sociologické literatury do češtiny (kulturní a jazykové aspekty) 

(Ústav translatologie, FF UK v Praze, 2013, 95 str. + přílohy) 
 

 

Obsah. Diplomová práce se zabývá překlady a recepcí sociologické literatury francouzské provenience 

publikované v českých zemích. V části I (Překlad francouzské sociologické literatury v českém kontextu) 

autorka v dějinném průřezu charakterizuje vliv francouzské sociologie na vývoj této disciplíny u nás. Dále 

popisuje dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaká je jazyková orientace českých sociologů, zda 

sledují francouzskou odbornou produkci a zda by uvítali větší množství českých překladů v této oblasti; 

odpověď na poslední otázku je v zásadě kladná. Následující oddíl je zaměřen na překládání francouzsky 

psaných sociologických publikací na současném českém trhu. Diplomantka mj. čerpá z rozhovoru se 

spolumajitelkou nakladatelství SLON a věnuje se též recenzím reflektujícím tuto překladovou literaturu; 

konstatuje mj., že recenze se zaměřují na odbornou stránku textu, zatímco jeho překladovou kvalitu 

nechávají bez povšimnutí. V části II (Translatologická analýza originálu a překladu, kritika překladu) 

analyzuje autorka text, jenž je z pro daný problém reprezentativní: jde o Teorii jednání P. Bourdieua, první 

autorovo dílo přeložené do češtiny. Translatologická analýza je v zásadě strukturována podle C. Nord 

(vnětextové a vnitrotextové faktory). Autorka celkově charakterizuje dílo P. Bourdieua, vyjadřuje se 

k obecným aspektům jazyka společenských věd ve Francii a upozorňuje na některé termíny, které jsou pro 

autora symptomatické. Následuje analýza cílového textu (geneze překladu, překladatelská strategie – zde se 

mj. čerpá z rozhovoru s překladatelkou Věrou Dvořákovou, překladatelské problémy – reálie, terminologie, 

morfosyntax, styl) a celkové zhodnocení jeho kvalit; autorka dospívá k závěru, že stylistickou stránku lze 

považovat za vynikající, zatímco v terminologické oblasti by byla možná i některá lepší řešení. 

 

Metodologie. Celkově je práce do značné míry mezioborová. I když některé oddíly vybočují 

z translatologické tematiky, nelze o žádném říci, že je samoúčelný; v některých případech by tyto přesahy 

bylo možné zestručnit, a naopak prohloubit translatologickou analýzu. Z mezioborovosti vyplývá také 

využití vícero metodologických postupů: historický přehled na základě sekundární literatury, vypracování 

originálního dotazníku, statistické vyhodnocení odpovědí, přehled ediční činnosti, translatologická analýza, 

rozhovor s aktéry edičního a překladatelského procesu. Osvojení těchto postupů věnovala autorka náležitou 

(u sociologického dotazníku a statistiky dokonce nadprůměrnou) péči. Text je psán objektivně, závěry jsou 

podloženy řádnou argumentací. V analýze překladu, která se odvolává na C. Nord, by bylo možné úplněji 

pojednat o motivu a intenci, a dále o presupozici a neverbálních prvcích. V translatologické analýze 

převládá kvalitativní hledisko nad kvantitativním; hodnocení je založeno převážně na intuici. Alespoň 

elementární využití kvantitativního přístupu, např. podrobná analýza několika náhodně vybraných pasáží 

zaměřená na terminologickou koherenci, stupeň nominálnosti, složitost souvětí apod., by poskytly úplnější 

obrázek o výchozím textu i jeho překladu. Dva příklady na převod pasiva a neosobních konstrukcí na str. 

83 nestačí pro to, aby byl čtenář pochopil, jak překladatelka s touto problematikou naložila. Dále by bylo 

vhodné charakterizovat prostředí, v jehož rámci probíhá recepce překladu, tj. textové charakteristiky 

srovnatelných českých sociologických prací. 

 

Konkrétní poznámky a náměty pro obhajobu: 
 

 Str. 25: Vysvětlení, jímž se odůvodňuje použití statistického modulu Monte Carlo, přesahuje obzor 

většiny čtenářů i autorky (což otevřeně přiznává). Je otázka, zda je toto odůvodnění nutné, když 

jednodušší statistické koncepty (např. test χ
2
 nebo kontingenční tabulka) vysvětleny nejsou. Tvrzení, 

že 62 dotazníků nepostačuje pro korektní statistickou analýzu, je myslím příliš přísné – spíše jde 

o obecně přijímanou velikost vzorku v sociologii než o statistiku. 

 Str. 26: Nejasná věta: Schopnost číst odborné texty je pozitivní. 

 Str. 31: Tituly sociologů jsou rozděleny do tří skupin (akademické, pedagogické, vědecké), z nichž 

každá je analyzována zvlášť. Tento postup podle mého názoru zbytečně tříští data. Logičtější by bylo 

sestavit jedinou řadu  (např. sled Bc. – Mgr. – Ph.D. – doc. – prof. je zcela koherentní; CSc. je starší 

obdoba Ph.D.). 

 Str. 31: Formulace pokud respondenti přednášejí, pak na humanitních oborech významně převažují 

muži nad ženami působí nejasně – znamená to, že na jiných oborech převažují ženy? 

 Str. 60: Začátek části 2.2.3.5 není přesvědčivý – vychází z premisy, že je třeba upozornit na rozdíly 

společenskovědního jazyka od jazyka literárního; tato premisa ale není samozřejmá, logičtější by bylo 



upozornit na rozdíly od očekávaného standardu (tj. diskurzu odborného). Pojmy slovní výklad 

a standardní psaný diskurz jsou nejasné. Kategorie minulé časy konjunktivu je příliš široká (passé du 

subjonctif se používá nezávisle na stylu). 

 Str. 83: Tvrzení, že se překladatelka snaží nominální charakter francouzského textu co nejvíce 

zachovávat, se mi zdá přehnané. – Nebylo by vhodnější říci, že se jen nesnaží denominalizovat za 

každou cenu? 

 Str. 83: Příklad s výrazy zevšednění, zrutinování, ozvláštnění, odrutinování nejsou dobrou ilustrací 

stupně nominalizace – jde o termíny, u nichž je nominální vyjádření bezpříznakové nezávisle na 

jazyce; příznakové je to, že jde o neologismy, což je ale jiný problém. 

 Str. 83: Tvrzení, že syntagmatické složeniny typu classe-sur-le-papier jsou ve francouzštině 

bezpříznakové, by bylo vhodné podložit. Nejde spíše o vliv angličtiny? 

 Str. 84: Je tvrzení, že překladatelé Prousta VŠECHNY středníky identicky zachovávají, ověřené? 

 

Formální poznámky. Práce je psána v kvalitním a čtivém odborném stylu. Několik upozornění na drobné 

pravopisné nebo jazykové problémy: str. 15: common sense je spíše zdravý rozum než obecný rozum; str. 

33: padly na ornou půdu má být na úrodnou půdu; str. 47: Tokyo má být Tokio; str. 53 a 60 – dublující se 

odstavce; str. 67: Renata Čánská má být Čámská; str. 71 – Gaugin má být Gauguin. Poměrně často se 

využívá vnořených závorek (()), které v textu nepůsobí nejlépe, na str. 19 dokonce ve třech úrovních (jedna 

závorka přitom chybí). Kromě těchto ojedinělých a do značné míry okrajových problémů se v textu 

vyskytuje nadměrné množství chybných větných čárek (přes 30 – vyznačeno v textu práce). 

 

Závěr. Diplomová práce nabízí originální, empiricky podložený pohled na dílčí translatologické téma, 

které je poměrně náročné. Strukturně i obsahově je text velmi zdařilý; je z něj patrné zaujetí tématem 

a schopnost aplikovat různé metodologické postupy. Některé výsledky jsou jednoznačně originální. Práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci známkou výborně. 

 

 

 

         9. 9. 2013, Tomáš Duběda 


