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Předkládaná bakalářská práce je napsána v nizozemštině a splňuje formální a obsahové 

požadavky. Eliška Chábová zvolila zajímavé téma a využila relevantní literaturu, která se 

zabývá nizozemskou a českou lexikologií a překladem. 

 

Práce má jasnou strukturu. V úvodu představuje autorka téma práce a motivaci výběru tohoto 

tématu. Dále shrnuje jednotlivé části práce a klade si dvě základní otázky: 1. Jaké jsou 

možnosti překladu nizozemských složených adjektiv se zesíleným významem do češtiny? 2. 

Jaká je frekvence těchto překladových ekvivalentů? Teoretická část je věnována složeninám 

obecně, nizozemským složeným adjektivům se zesíleným významem a metodám jejich 

překladu do češtiny. Praktická část potom obsahuje výčet několika desítek nizozemských 

adjektiv se zesíleným významem, u nichž autorka hledá způsoby, jakými se dají přeložit do 

češtiny. Výsledkem je vyčerpávající výčet možných českých ekvivalentů. V závěru práce 

autorka shrnuje výsledky výzkumu a odpovídá si na otázky položené v úvodní části.  

 

I svým rozsahem (47 stran bez bibliografie a příloh) splňuje práce stanovené požadavky.  

 

Přesto si dovolím uvést pár formálních a obsahových nedostatků: 

1. Název práce je Nizozemská složená adjektiva se zesíleným významem bez ekvivalentů 

v češtině, což je poněkud matoucí, protože jak práce ukazuje, jisté překladové 

ekvivalenty tato adjektiva přece jen mají. Jedná se tedy spíše o zkoumaná adjektiva bez 

úplných ekvivalentů v češtině, což autorka ostatně zmiňuje i v závěru práce (str. 45). 

2. Pro lepší orientaci v textu by bylo vhodné uvést více názorných příkladů v teoretické 

části a závěru (např. v podkapitole 3.1, kde autorka mluví o substituci a situačních 

ekvivalentech v překladu), anebo alespoň odkazovat na příslušné kapitoly, kde se 

konkrétní příklady nacházejí (např. v podkapitole 3.2 autorka teoreticky popisuje možné 

překladové ekvivalenty zkoumaného typu nizozemských adjektiv, ale většinu 

konkrétních příkladů musí čtenář v práci hledat sám). 

3. Závěrečný graf na str. 45 ukazuje poměry zkoumaných složených adjektiv 

(Onderzochte samengestelde adjectieven) a zahrnuje i adjektiva s latinskými a řeckými 

předponami a adjektiva s úplnými ekvivalenty v češtině, přestože autorka v praktické 



části (str. 16) a v příloze 2 (str. 3) uvádí, že tato adjektiva nejsou součástí výzkumu. 

 

4. V bibliografii je uvedeno několik zdrojů, na které autorka ve své práci vůbec 

neodkazuje (např. Bozděchová 1995, Fenoulhet 1991, Hulst 1991, Kraak & Klooster 

1968, Rijpma & Schuringa 1972). 

 

 

Jazyková úroveň nizozemštiny je velmi slušná, přesto práce obsahuje zbytečné překlepy, 

kterým by se pozornějším čtením dalo předejít (např. allen místo alleen – str. 10, daarrvan – 

str. 11, hlpoupý – str. 21, zasostalý – str. 22, šťastmý – str. 25). Dále uvádím několik příkladů 

opakujících se jazykových chyb: vynechání plnovýznamového slovesa (např. De eerste 

benoemde wordt in het Tsjechisch vooral in de combinatie met het bijwoord úplně voor. – str. 

24), nadměrné užívání ukazovacího zájmena die (např. De kernwoorden van die Nederlandse 

samenstellingen worden op alfabetische volgorde gerangschikt – str. 8-9), nesprávné užití 

členů de a het (např. de doel – str. 13, het uitdrukking – str. 18) a z toho vyplývající nesprávné 

užití adjektivních koncovek (např. een samengestelde adjectief, een grote onderdeel – str. 14, 

een goede vertaalequivalent – str. 37) a ukazovacích zájmen (např. deze vertaalequivalent – 

str. 14). 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Které adjektivum je konkrétním příkladem toho, co Hiligsmann & Meurs nazývají 

pseudo-samenstelling (str. 11)? 

2. Neměla by být adjektiva s předponou aarts– nebo oer– (např. aartslui, oerdom) 

považována spíše za odvozená než za složená? 

3. Na základě jakých kritérií je spojení úplně blbej (str. 22) považováno za vaste 

combinatie? Nespadá úplně coby poměrně produktivní adverbium (úplně mimo, úplně 

v pohodě, úplně paf, úplně mokrý atd.) spíše pod kategorii popsanou v podkapitole 3.2.6 

(str. 15) jako versterkende bijwoorden? 

 

 
Celkově práci hodnotím pozitivně, oceňuji zejména obsáhlý přehled všech možných českých 

překladů zkoumaných nizozemských adjektiv.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 

 

 

V Praze dne 28. srpna 2015 Mgr. Jana Kijonková 


