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SLOVNÉ HODNOTENIE 

Udelený maximálny počet bodov svedčí o tom, že preložená diplomová práca je 
excelentne vypracovaným elaborátom o translatologickej téme, ktorá sa nezaslúžene ocitá na 
periférii záujmu teoretikov, kritiky, čitateľov, žiaľ ale i editorov. Preklad z druhej ruky je istým 
druhom (nutného?) zla v prekladateľskom teréne – a zrejme i pevne zakorenenom. Tomuto 
fenoménu sa  E. Knechtlová venuje podrobne a fundovane. Dokazuje pritom svoje viacnásobné 
kompetencie v odboroch germanistika-prekladateľstvo a nizozemská filológia. Jej interdiciplinárne 
racionálne myslenie, znalosť teórie a senzitívnosť pre špecifiká prekladu sa prejavujú v práci, ktorá 
vznikala postupne a je výsledkom odborného zrenia.

Spracovanie témy má všetky patričné atribúty: diplomandka sumarizuje jednak fakty o 
preklade z druhej ruky z edičného hľadiska  a následne sa venuje stavu  skúmania problematiky, 
Tu identifikuje rôznosť prístupov i nejednotnosť translatologickej terminológie. Podobne nachádza 
viac metód a prístupov k hodnoteniu takto vzniknutých prekladov Huizingu cez nemčinu. 
Diplomandka si zvolila  metódu sledovania posunov podľa A. Popoviča a táto podrobná 
klasifikácia sa preukázala ako efektívna, pretože prináša kvalitatívne systematizované výsledky, 
ktorá autorka následne kvantifikovala. Takto dospela k pozoruhodnému poznaniu, že posuny sa pri 
preklade z druhej ruky bezmála zvojnásobujú. To je dôležitý argument pre translatológiu a 
výkričník pre vydavateľskú prax (kiež by táto mala otvorené uši a nesledovala predovšetkým 
merkantilné ciele!).

Práca nesie znaky precízne metodicky spracovaného opusu. Jej výsledky môžu prispieť do 
mozaiky recepcie Huizingu v Čechách a tiež do translatologickej diskusie. Nemenej oceňujem 
autorkinu mravenčiu prácu, keď excerpovala a vyhodnocovala pasáže v troch verziách: v 
holandčine, nemčine a češtine. Podarilo sa jej vybrať typické príklady s výpovednou hodnotou. 

Diplomandkina reflexia problematiky je príkladom zdarilého prístupu, vysoko odborného 
spracovania. Naviac verím, že prínosné zhrnutie teórie o preklade z druhej ruky a o translačných 
posunoch, ako aj bibliografia prekladov tejto kategórie, budú cenným informačným zdrojom. 

Sporné miesta ani chyby, ktoré by boli terčom kritiky, som v práci nenašla. Preto navrhujem 
do diskusie tieto viac-menej polemické otázky:



OTÁZKY
1. Z čoho vyplýva tak markantná nejednotnosť translatologickej terminológie, príp. bolo by 
možné/nutné ju unifikovať?
2. Je preklad odborného textu zo štylistického hľadiska menej problematický ako napr. 
umelecký preklad? Sama konštatujete nivelizáciu štýlu v predmetnom českom preklade.
3. Analyzujete posuny predovšetkým na lexikálnej rovine. Nakoľko identifikované posuny 
skreslili celkový charakter Huzingovho idiolektu? Číta český čitateľ toho istého autora, akého čítali 
Holanďania? V čom vidíte divergencie v recepcii jeho diela?

Predložená diplomová práca Evy Knechtlovej spĺňa kritériá, aby mohla byť 
predmetom obhajoby a hodnotím ju známkou VÝBORNE.
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