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Diplomová magisterská práce Barbory Stolínové se zabývá relevantním a aktuálním 
tématem eurožargonu (eurolektu) a jeho vlivem na český jazyk od počátku 21. století. Po úvodní 
charakterizaci překladů vznikajících v institucích EU, tj. především v Evropské komisi, 
Evropském parlamentu a v Radě, příp. v Překladatelském středisku (ostatní instituce hrají na 
tomto poli spíše okrajovou roli), následuje – v souladu s tradicí československé translatologie 
– popis překladu jako procesu a jako produktu. Nejedná se o čiré teoretizování – diplomantka 
teoretické koncepty vždy aplikuje na situaci v institucích EU.  

V empirické části práce diplomantka provádí analýzu euročeštiny na několika 
subkorpusech Českého národního korpusu (ČNK). S formulováním i aplikací metodologie, 
která je v práci podrobně popsána, diplomantce pomohli i pracovníci Ústavu ČNK. 
Diplomantka tak zvolenou metodu průběžně reflektuje a upozorňuje na její úskalí 
(subjektivnost, chybovost apod.). Některé nepřekonatelné obtíže při její aplikaci jsou 
kompenzovány možností kvantifikovat závěry dosavadního výzkumu a dospět k exaktním 
výsledkům. 

Práci dále doplňují přehledné a řádně okomentované grafy, tabulky a další grafické prvky. 
Zajímavé je také průběžné srovnávání překladů pro instituce EU s původními českými 
mediálními texty. Nové je též srovnání eurožargonu v různých zemích (kap. 2), pokus o 
vymezení euročeštiny (kap. 6.1.1-6.1.5) a zohlednění celkového procesu překladu v institucích 
EU, včetně překladatelských pomůcek (kap. 5).  

Závěry, ke kterým diplomantka dospívá, jsou závažné. Vyvrací purismus překladatelů 
EU, kontextualizuje výskyt klišé v textech EU a na základě srovnání s českým administrativním 
stylem dokonce uvádí, že tzv. „euročeština se běžně vyskytuje i v textech nepřekladových, 
nevznikajících u institucí EU“ (str. 67). 

Tematickým uchopením, teoretickým podložením, reflexí metodologie, poctivostí 
empirické analýzy i relevancí závěrů je práce mimořádně zajímavým a aktuálním přínosem 
k důležité diskusi o stavu naší mateřštiny. Rovněž z hlediska formálního lze práci vyčíst jen 
občasná, zanedbatelná přehlédnutí. 

Práci tak předběžně hodnotím jako „výbornou“, přičemž o celkovém hodnocení rozhodne 
obhajoba. 
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