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Darya Klambotskaya,  
Tvoření termínů v dokumentech EU: Z angličtiny do ruštiny, češtiny a němčiny  
Term creation in EU documents: From English to Russian, Czech and German.  
Magisterská diplomová práce, Ústav anglického jazyka a didaktiky, FF UK Praha, květen 2016.  
Posudek vedoucího práce 

 

Diplomová práce je svou povahou mezioborová, východiskem je terminologie (terminografie) 
kombinovaná s lingvisticko-translatologickým přístupem na kontrastivním základě. Autorka 
si zvolila téma sama s jasným cílem a účelem: ve své praxi se ve specifické oblasti 
dokumentů EU setkává s vícejazyčnou terminologií a chtěla své intuitivní postřehy o tvoření a 
převádění termínů z jednoho jazyka do druhého opřít o faktické výzkumné poznatky.  

 Měla přitom velmi jasnou představu o materiálu, z kterého chce čerpat (rozhodnutí 
Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) 
i o nástrojích, které chce k extrakci termínů z paralelních textů (anglického, ruského, českého 
a německého) použít, the TerMine term extraction tool a the C-Value term recognition 
method. Dalším zajímavým aspektem práce bylo, že autorka, které pochází z ruskojazyčného 
prostředí, kombinovala v teoretické části přístupy ruské lingvistické školy s prameny 
západoevropskými a anglofonními. V této souvislosti bylo nutné se vyrovnat i s některými 
odlišnostmi v obsahu a pojetí ruské a anglofonní lingvistické terminologie  

 Základním úkolem teoretické části (kap. 2) bylo zmapovat poznatky o terminologii 
jako vědním oboru a vymezit předmět zkoumání – termín. Předkládá definici termínu, jeho 
charakteristické rysy a nastiňuje problematiku tvoření a přejímání termínů a s tím i otázku 
neologizmů a jejich překladu. Důležitá informace, která z literatury vyplynula, je, že většina 
termínů je víceslovná (to bylo určující pro zaměření práce), a autorka z literatury načerpala i 
poznatky o struktuře víceslovných termínů. 

 Kap. 3 Material and Method upřesňuje, co bylo řečeno již výše – šlo především o to, 
jak vybrat a sestavit vzorek anglických termínů a jejich ekvivalentů (kombinace 
automatického a ručního výběru). Klíčová kap. 4 Research Part se pak věnuje prezentaci a 
popisu výsledků a zjištění. Konkrétně obsahuje tři oddíly: první obsahuje strukturní analýzu a 
distribuci (2-, 3- a 4-slovných a jednoslovných) termínů podle jejich frekvence, druhý 
popisuje užité překladové metody. V zásadě šlo o tři: lexikální kalkování (doslovný překlad u 
víceslovných termínů – nejčastější forma, 88 %), popisný (víceslovný) překlad a užití 
(zavedených) jednoslovných termínů. Třetí, z hlediska záměru práce nejdůležitější oddíl, 
podrobně srovnává vzorek výchozích anglických termínů s jejich ruskými ekvivalenty 
z hlediska použitých strukturních typů a jejich zastoupení v překladu.   

 Závěr, kap 5, stručně, ale adekvátně shrnuje poznatky práce a obě přílohy nabízejí 
celý vzorek zkoumaných termínů: anglické termíny z hlediska frekvenčních zastoupení a 
užitečný abecední seznam anglických termínů s jejich ruskými, českými a německými 
ekvivalenty.   

     Hodnocení: Diplomantka pracovala v podstatě samostatně, v konzultacích si většinou 
pouze ověřovala, zda jí navrhovaný postup či řešení jsou v pořádku. Velkým kladem práce je 
její přímočarost, i když v některých bodech bych si dovedl představit jemnější analytický 
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přístup. Z hlediska formálního zpracování má práce všechny potřebné součásti a náležitosti, 
jeví se mi přehledná a úsporná. Po jazykové stránce je rovněž na požadované úrovni.  

Dílčí poznámky a připomínky: 

V Seznamu zkratek (str. 6) by pro úplnost mohlo být zmíněno, že N ve strukturních vzorcích 
označuje substantivum v nominativu, aby tak bylo zřejmé, proč ve výčtu zkratek pádů (gen, 
dat, loc apod.) chybí nom.  

Zjištění o distribuci strukturních typů termínů v různých jazykových verzích zkoumaného 
textu (Diagramy 3 – 6) by bylo možno shrnout do jediné přehledné tabulky, z které by rozdíly 
mezi termíny ve zkoumaných jazyky názorně vyplynuly (nebyla by ovšem barevná).   

Asi největší škoda je, že strukturní analýza termínů není doplněna o kvalitativní analýzu, tzn. 
o zjištěnní, o jaké typy termínů z obsahového hlediska jde (abstraktní pojmy, procesy, 
organizační jednotky, funkce, názvy institucí apod.). Zajímavým způsobem by to mohlo 
strukturní analýzu obohatit. Je ovšem pravda, že by se zařazením tohoto aspektu práce 
rozrostla.   

V Příloze 2 (abecedně seřazená tabulka anglických termínů a jejich ekvivalentů v ostatních 
jazycích) jsou první čtyři položky mimo abecedu 

 Závěr: Diplomová práce v zásadě úspěšně naplnila zadání a vyhovuje všem 
požadavkům kladeným na diplomové práce. Oceňuji samostatnost a cílevědomost 
diplomantky a její snahu odvést co nejlepší práci. Myslím, že při hodnocení práce lze 
uvažovat o známce výborná, ale její konečnou podobu určí obhajoba.  

 

 

V Praze dne 17. května 2016                                         prof. PhDr. Aleš Klégr 


