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Předložená diplomová práce Bc. Barbory Stolínové je kvalitním pojednáním o 
problematice eurožargonu.  

 

Úvodem dostatečně obšírně uvádí do problematiky (Východiska práce), 
v kapitole 4 charakterizuje způsob, jakým vznikají překlady u institucí EU. 

Přínosů práce přináší hned několik. Jedním je podrobnější pohled na pracovní 
postupy u překladatelského servisu Evropského parlamentu v páté kapitole (srov. 5.1.4), 
protože dosud existuje mnohem více pojednání týkajících se překladatelského odboru 
Evropské komise. Pojednání o pracovních postupech v EP je podloženo osobní zkušeností 
diplomandky díky její stáži u EP. 

Dále je nezpochybnitelným přínosem detailní rozpracování problematiky 
eurožargonu s přihlédnutím k různým lingvistickým rovinám (kapitola 6). 

Za průlomové však považuji využití moderní metody korpusové analýzy (kapitola 
7) pro tuto oblast a v souvislosti s translatologickým výzkumem. Fundovaná analýza textů 
v náležitě vybraných/sestavených korpusech tak skýtá objektivní data a umožňuje 
skutečně nadmíru relevantní srovnání zvoleného jazykového materiálu.  

 

Práce dospívá k závěrům, jež lze připodobnit k překonání mýtů (týkajících se 
purismu, klišé apod.) na poli českého jazykového úzu. Kvantitativní zjištění však vrhají 
nové světlo právě nejen na populární a mnohdy již hluboce zakořeněné předsudky, ale i na 
akademická pojednání k tématu, a vstupují tak s nimi do cenného dialogu. 

 

Jediný podnět ke zlepšení je technického rázu: Graf č. 2 by mohl být vyveden 
barevně, aby bylo možné přiřadit grafy k odkazovaným subjektům. 
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Závěr: 

Práce je metodicky důsledná, po technické stránce dobře provedená, napsaná 
svěžím jazykem. Zařazuje se tak velmi důstojně do tradice kvalitních kandidátských prací 
obhájených v ÚTRL na téma evropských překladů (srov. např. J. Hanzl 2005). Do budoucna 
doporučuji též, aby diplomandka uvažovala o publikování části/částí práce nebo jejích 
závěrů v relevantním vědeckém periodiku nebo např. v kolektivní monografii k tématu. 

 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kandidátských prací. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
 

V Praze dne 8. září 2015 

 

 

 

       Tomáš Svoboda 

 


